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                                                               RESUMO 

A sociedade passa por momento de maior intensificação da interação do homem com sistemas 
que utilizam a inteligência artificial, sistemas estes que trouxeram inúmeras benesses e 
facilidades pelo desenvolvimento e aprimoramento de tarefas não antes imagináveis, pela alta 
capacidade de repetição e resolução de tarefas de alta complexidade, impossíveis se nelas 
houvesse apenas o perfil humano envolvido. Ainda que de reconhecimento válido e até mesmo 
natural pelo impacto até hoje percebido, estamos envoltos a inúmeras possibilidades do 
desenvolvimento irresponsável desta tecnologia o que traz à cena a necessidade de debate 
quanto a preceitos éticos aplicáveis à esta, evitando danos a privacidade, casos abuso de poder 
de mercado, discriminação, censura e até mesmo manipulação de dados o que pode ocorrer 
muitas vezes por interações autônomas. Neste trabalho estudaram-se referências e requisitos 
que consideraram preceitos éticos na interação humana com a inteligência artificial e sua 
aplicabilidade em um importante setor da economia brasileira, a cadeia do alumínio. A 
inteligência artificial, assim como em outros, e não obstante o seu inegável impacto, é uma 
tecnologia ainda bastante incipiente na cadeira do alumínio. Nesta dissertação foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com 12 integrantes do C-Level de empresas atuantes 
no segmento do alumínio, assim como integrantes da ABAL – Associação Brasileira do 
Alumínio. A análise dos dados obtidos por meio das entrevistas e da pesquisa viabilizaram a 
identificação de importantes fatores que influenciarão a aplicação da ética em tecnologias de 
inteligência artificial, como a automatização significativa dos processos industriais, o que traz 
inúmeras possibilidades, mas também um sem-número de riscos e dilemas. Além desses 
aspectos, ficou claro a percepção dos entrevistados quanto ao estágio atual de utilização da 
inteligência artificial na cadeia do alumínio e todos os embates que devem ser considerados 
para uma transição tecnológica com o menor impacto, em especial, o social possível.  

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Ética, Cadeia do Alumínio, Estratégia e 
Desenvolvimento de Negócios. 
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ABSTRACT 

Society is going through a moment of greater intensification of human interaction with 
systems that use artificial intelligence, systems that have brought countless benefits and 
facilities for the development and improvement of tasks not previously imaginable, for the 
high capacity of repetition and resolution of highly complex tasks, impossible if they had only 
the human profile involved. Although valid and even natural recognition due to the impact 
perceived until today, we are surrounded by countless possibilities of irresponsible 
development of this technology, which brings to the fore the need for debate on ethical 
precepts applicable to it, avoiding damage to privacy, cases of abuse of market power, 
discrimination, censorship, and even data manipulation which can often occur through 
autonomous interactions. In this work, references and requirements were studied that 
considered ethical precepts in human interaction with artificial intelligence and their 
applicability in an important sector of the Brazilian economy, the aluminum chain. Artificial 
intelligence, as in others, and despite its undeniable impact, is still a very incipient technology 
in the aluminum chain. In this dissertation, semi-structured interviews were carried out with 
12 members of the C-Level of companies operating in the aluminum segment, as well as 
members of ABAL – Associação Brasileira do Alumínio. The analysis of data obtained 
through interviews and research enabled the identification of important factors that will 
influence the application of ethics in artificial intelligence technologies, such as the significant 
automation of industrial processes, which brings countless possibilities, but also countless 
risks and dilemmas. In addition to these aspects, the perception of the interviewees regarding 
the current stage of use of artificial intelligence in the aluminum chain and all the clashes that 
must be considered for a technological transition with the least impact, in particular, the 
social.  
 
Keywords: Artificial Intelligence, Ethics, Aluminum Chain, Strategy, and Business 
Development. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os algoritmos, ainda que sua origem remonte à antiguidade, contemporaneamente, por 

sua capacidade quase intuitiva de penetração em nossa sociedade, − trazidos, em especial por 

fatos e especulações sobre suas proezas, e, muitas vezes veladas ameaças − deixaram de 

povoar apenas os planos imaginários hollywoodianos. Assim, surgiu a necessidade de novos 

estudos sobre um tema instigante, que ainda se encontra despido de uma cobertura ética, 

principiológica e legal − se é que em algum momento da nossa história isto será, na prática, 

possível, em qualquer cenário ou condição. Isso se dá, pois sempre se pressupunha a 

manutenção da importância do ser humano no centro de qualquer interação com a efervescente 

tecnologia que gira em torno dos algoritmos.  

 

Alinhados aos dilemas e desafios da aplicação ética nas tecnologias de inteligência 

artificial que emergem na contemporaneidade, temos, no Brasil, importantes cadeias 

produtivas que inegavelmente passarão por importantes transformações advindas daquelas, 

dentre estas, o alumínio, seja quanto ao impacto na automatização dos sistemas de produção 

− com a robotização de atividades, e seus potenciais danos e impactos sociais − seja pelos 

desafios e ameaças ao meio ambiente onde o alumínio poderia contribuir por sua infinita 

reciclabilidade. Passando, desse modo, pelos riscos de confiabilidade e privacidade pela 

rastreabilidade dos perfis de produção das indústrias que aplicam esse metal bem como os 

hábitos de consumo daqueles que compõe a ponta final desta cadeia.     

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A interação entre o homem e a máquina por plataformas de algoritmos que utilizam 

inteligência artificial é algo impossível de ser abstraído em especial pela inerente possibilidade 

de que tarefas de alta repetição e complexidade sejam realizadas em prazos inimagináveis se 

nelas houvesse apenas o perfil humano envolvido. Entretanto, tais benesses só são possíveis 

se alimentadas por um sem-número de dados − entre eles e em especial os pessoais −, o que 

traz à cena os debates quanto à privacidade, ao abuso de poder de mercado, à discriminação, 

à  censura e à manipulação de dados, o que pode ocorrer, muitas vezes, por interações 

autônomas.  

A inteligência artificial, em muitos momentos, veste-se com uma condição própria de 

clandestinidade ou falta de clareza em seus algoritmos formadores e, consequentemente, em 

seus resultados, que são justificados pela inerente dificuldade de não técnicos entenderem sua 
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lógica. Dessa forma, chegam, muitas vezes, a serem incompreendidos por parte significativa 

da sociedade e acabam virando mitos no imaginário coletivo: poderosos, misteriosos e 

responsáveis pelos mais variados acontecimentos1. Soma-se a esse o fato de que é inaceitável, 

pelo menos do ponto de vista comercial, que empresas abram mão da vantagem competitiva 

presente no desenvolvimento e aplicação de algoritmos - o que, na maioria das vezes, envolve 

valores bastante expressivos.  

Entretanto, essa, até de certa forma, justificada condição de opacidade cumulada com 

constantes notícias quanto à falta de clareza quando a mineração dos dados, na forma de 

coleta, e uso de informações é ainda mais grave, em escândalos – os quais envolvem um claro 

abuso de direitos e fazem com que o uso desta tecnologia sejam taxadas, quase sempre, pelo 

raso entendimento de que são meros  “instrumentos” de manipulação cognitiva. Dessa forma, 

destaca-se o valor das abordagens responsáveis de pesquisa e inovação para buscar critérios 

de justiça social e equidade em sistemas que utilizam inteligência artificial. 

Enganam-se aqueles que conceituam algorítmicos pelo infrutífero viés pejorativo − 

tais ferramentas se configuram como uma realidade posta e alheios a ela serão apenas aqueles 

que optarem por viverem isolados em suas cavernas. A ampla difusão da inteligência artificial 

é uma das razões para uma discussão intensificada do poder dos algoritmos2 − ao mesmo 

tempo, não há como negar problemas estruturais crônicos e vieses que permeiam os palanques 

daqueles que clamam por uma inexorável transparência a ser imposta desde às grandes 

empresas tais como Facebook, Google e Amazon, até recém-criadas startups. 

Todo este cenário de preceitos e desafios éticos, terá como campo de exploração, nesta 

pesquisa, o setor do alumínio no Brasil, onde poderão ser percebidas e apreciadas quais serão 

os impactos desta tecnologia, e quais seriam os entes que poderiam ser responsáveis pela 

imposição de regras e fiscalização de sua aplicação.  

    

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO  

Observando o contexto exposto acima e considerando-se as recentes transformações 

que a sociedade vem passando imposta pela inteligência artificial, esta pesquisa busca tentar 

responder a seguinte pergunta: Considerando o atual estágio de desenvolvimento da 

 
1 BAROCAS, S.; HOOD, S.; ZIEWITZ, M. Governing Algorithms: A Provocation Piece, mar. 2013. Disponível 
em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2245322 >. Acesso em: 13 de maio, 2020. 
 
2 SENECAL, S. and NANTEL, J. (2004), “The influence of online product recommendation on consumers’ 
online choice”, Journal of Retailing, Vol. 80 No.  
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inteligência artificial, quais preceitos éticos e seus consequentes impactos que deveriam ser 

observados nas pesquisas, no desenvolvimento e na disponibilização destes sistemas 

tecnológicos e quais as percepções destas pelos agentes atuantes na cadeia produtiva do 

alumínio no Brasil.    

1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO  

Neste capítulo, são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos. 

 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo desta dissertação não será engrossar o coro daqueles que desejam negar as 

qualidades dos sistemas de inteligência artificial, nem tão pouco legislar por sua ampla e 

irrestrita liberdade, o real propósito desta pesquisa é: Identificar referências e requisitos que 

considere preceitos éticos na interação humana com a inteligência artificial, bem como a 

percepção dos seus impactos na cadeia do alumínio no Brasil.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Os objetivos específicos desta dissertação são:  

 

 Analisar preceitos e dilemas éticos que devem influenciar os sistemas de inteligência 

artificial; 

 Analisar iniciativas globais para interação da ética com a inteligência artificial, bem como 

princípios e diretrizes comuns em tais iniciativas; 

 Avaliar, por meio de entrevistas semiestruturadas com profissionais, especialistas que 

atuam na cadeia do alumínio no Brasil, quais as percepções da interação da ética com a 

inteligência artificial, e sua aplicabilidade neste setor;  

 Recomendar diretrizes para uma base eticamente segura, que possa contribuir na cadeia 

produtiva do alumino, para um ambiente capaz de apoiar o desenvolvimento e a utilização 

da inteligência artificial.  
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1.4 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO 

O estudo delimita-se a identificar potenciais impactos éticos dos quais se recomenda 

serem consideradas na criação, desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial em 

sistemas que terão interação com seres humanos, e sua percepção na cadeia do alumínio no 

Brasil. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

Pesquisa do McKinsey Global Institute3, aponta que, até 2030, a inteligência artificial 

poderá contribuir para um resultado econômico global de US$ 13 trilhões adicionais ao ano 

(MCKINSEY,2018). Tal resultado pode trazer significativos ganhos para toda a sociedade, 

entretanto há que se considerar também os seus riscos, desde aqueles já percebidos atualmente, 

como incidentes discriminatórios, violação de privacidade e manipulações em sistemas 

políticos, bem como aqueles que, em um breve ou mais longo futuro, irão se tornar pauta para 

questionamento desta tecnologia. Tais como erros médicos em sistemas que realizam cirurgias 

com base em inteligência artificial, ou carros autônomos responsáveis por atropelamentos ou 

acidentes causados por erros na formulação dos seus algoritmos ou ainda sistemas militares 

que, baseados nesta inteligência, causam perdas civis ou calcularem mal os seus alvos. 

 Existem diversas iniciativas globais, em especial encabeçada por universidades 

estrangeiras, muitas delas financiadas por grandes empresas que atuam utilizando inteligência 

artificial, que buscam pautar e analisar a interação do ser humano com esta instigante 

tecnologia com, com a precípua finalidade de traçar limites éticos a esta, entretanto, poucos 

são os trabalhos acadêmicos que se prestam a tratar do tema inteligência artificial tal como 

ficou estampado em recente pesquisa formulada pelo ex-aluno da FIA, Robinson José Sartori 

(SARTORI, 2021), em sua dissertação “Um estudo sobre a aplicação da inteligência artificial 

nas finanças empresariais em 2030”4. 

Nesta, o citado pesquisador realizou consultas em janeiro de 2021 acerca de 

dissertações e teses elaboradas, exclusivamente com os títulos em que conste esse tema, em 

bases de pesquisas eletrônicas de algumas importantes universidades brasileiras, utilizando 

como critério de seleção da consulta o campo-título com a expressão “inteligência artificial”, 

 
3 McKinsey Global Institute, 2018, Notes from the AI frontier modeling the impact of ai on the world economy. 
Disponível em:< www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-
modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy> . Acesso em 17 de maio de 2021. 
 
4 SARTORI, Robison José, Um estudo sobre a aplicação da inteligência artificial nas finanças empresariais em 
2030. (2021) Dissertação de Mestrado apresentado junto a FIA EM 18/03/21. 
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tipo de documento definido como dissertações e teses sem restrição de período, o que gerou 

como conclusão a seguinte tabela – adaptada.  

 

Tabela 1 – Número de dissertações e teses cujos títulos contêm a expressão “inteligência 

artificial”.   

Universidade Número de Dissertações e teses 

com IA em seu título 

Dom Cabral 01 

FGV 04 

FIA 00 

USP 45 

 

Assim, esta pesquisa tem como principal motivador a ainda carência de trabalhos sobre 

o tema, em especial no Brasil, que buscaram discutir o dilema da ética aplicada na inteligência 

artificial. Portanto, esta pode sim ser uma significativa contribuição para que outros 

pesquisadores se sintam estimulados em desenvolver trabalhos sobre o tema e afastemos o 

risco de ampliação de um fosso social e econômico daquelas nações que souberam aproveitar 

a inteligência artificial e a aplicarem no desenvolvimento e preparação da sua população 

implementando melhores práticas e reestruturando suas indústrias, e aquelas que ainda estão 

começando a trilhar este longo e árduo caminho, tais como o governo do Brasil.  

Como potencial legado prático, com base nos impactos encontrados e resultados 

analisados da inteligência artificial e sua aplicação ética, serão analisados suas percepções na 

cadeia do alumínio no brasil. Setor este de suma importância para o Brasil, cujos resultados 

poderão nortear para que associações e empresas do setor possam agir de forma preditiva para 

gozar das benesses trazidas por esta nova tecnologia, bem como também mitigar eventuais 

consequências negativas e desenvolver alternativas a estas.  

Além das razões acima traçadas, que por si só justificariam o desenvolvimento desta 

pesquisa, existe uma motivação pessoal deste pesquisador. Atuando no cenário jurídico por 

quase 15 anos em renomadas empresas multinacionais, esse entende que é necessário que os 

advogados estejam aptos a fornecer subsídio técnico aos novos desafios desta profissão. É 

necessário entender o impacto da inteligência artificial e como esta poderá influenciar o 

cenário legal, as decisões a serem tomadas e seu impacto na reputação das empresas, e em 

toda a sociedade.  
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Por todo o exposto, este trabalho justifica-se pela necessária discussão da ética aplicada 

a inteligência artificial, pela inegável ausência de discussões no país sobre o tema e, por isso, 

sua, potencial contribuição para uma melhor sociedade e pelo interesse pessoal do 

pesquisador. 

 

1.6 ESQUEMA GERAL DA DISSERTAÇÃO  

Esta dissertação estrutura-se em cinco capítulos, abaixo descritos:  

 

Capítulo 1 – Introdução. 

Neste, será apresentado a contextualização do estudo, em especial sobre a importância 

da discussão sobre ética e inteligência artificia. Na sequência, será introduzido o problema de 

pesquisa, em que se destaca a necessidade de buscar preceitos éticos na implementação da 

inteligência artificial, mostrando os objetivos a serem alcançados, as delimitações e, por fim, 

a estrutura da pesquisa. 

 

Capítulo 2 – Referencial teórico. 

Neste capítulo, apresenta-se a revisão da literatura pesquisada, com base em publicações 

da Associação Brasileira do Alumínio - ABAL em especial por seu Anuário, e o Estudo de 

Maturidade 4.0 do referido setor, bem como por diversos autores, referente à evolução dos 

conceitos sobre inteligência artificial, ética e dilemas suportados pela interação destes 

conceitos. Adicionalmente, será trazido estudos de instituições globais, suportados por 

renomados autores, bem como governos, sobre estes acima citados conceitos, passando a 

pesquisa a tratar sobre as bases da governança, chegando a governança algorítmica. 

 

Capítulo 3 – Métodos de Pesquisa  

Aqui se descrevem os métodos de pesquisa adotados no desenvolvimento desta 

pesquisa. 

 

Capítulo 4 – Análise de Resultados  
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Neste capítulo, será apresentado os resultados obtidos com a análise das entrevistas 

pessoais com especialista. 

 

Capítulo 5 – Conclusões e Considerações Finais  

Neste capítulo final, apresentam-se as considerações finais do autor e apresentam-se 

os resultados práticos das entrevistas pessoais e recomendações para uma base eticamente 

segura, que possa contribuir na cadeia produtiva do alumino, em um ambiente capaz de apoiar 

o desenvolvimento e a utilização da inteligência artificial. 
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2 REFERÊNCIAL TÉORICO  

Para o fiel cumprimento dos objetivos deste trabalho, é importante traçar os seus 

referenciais, tomando por base renomados autores, históricos ou contemporâneos, pautados 

em publicações técnicas, obras literárias e artigos.  

Esta parte da pesquisa iniciará com uma análise setorial do segmento do alumínio no 

Brasil, de forma a permitir que o leitor desta pesquisa tenha um panorama claro quanto ao 

desempenho do setor, por meio do perfil e estatísticas, com base no mais recente anuário 

editado em 2020 pela Associação Brasileira do Alumínio – ABAL, que representam 100% 

dos produtores de alumínio primário, fazendo parte também as transformadoras de alumínio 

– que representam cerca de 80% do consumo doméstico brasileiro –, consumidoras de 

produtos de alumínio, fornecedores de insumos, prestadores de serviços, comerciantes e 

recicladores do metal. 

Após essa análise esta pesquisa irá abordar a ética e inteligência artificial. É de suma 

importante reconhecer que, pela contemporaneidade do tema e inegável rapidez com que suas 

transformações ocorrem, é difícil um referencial teórico tão robusto e atualizado quanto se 

espera, em especial em língua portuguesa. No entanto, se este pode ser encarado como um 

ponto de desvantagem por alguns, deve-se avaliar o copo também pelo “lado cheio”, uma vez 

este tema tão novo e, por vezes, pouco explorado, pode contribuir para o nascimento e reflexão 

pioneira pelos pesquisadores contemporâneos do país desta realidade, a qual já atravessou às 

nossas portas. Valendo, portanto, dedicação quanto a esee para que não sejamos apenas reféns 

do curso histórico, mas protagonistas das profundas mudanças que a inteligência artificial e a 

necessidade de sua governança irão causar em toda sociedade moderna. 

Esses pontos de reflexão e pesquisa trazidos neste referencial teórico − que são: a cadeia 

produtiva do alumínio e seus impactos econômicos e sociais no país, bem como os dilemas e 

oportunidades da convivência da ética com a inteligência artificial − irão propiciar, dentro da 

proposta metodológica trazida, um aprofundado e importantes reflexões o uso de tecnologias 

de inteligência artificial na cadeia do alumínio.  

2.1. CADEIAS DE PRODUÇÃO, INFORMAÇÕES SOBRE O SEGMENTO DO 

ALUMÍNIO NO BRASIL E CONSIDERAÇÕES SOBRE O RESULTADO DO 

ESTUDO DE MATURIDADE 4.0 - ABAL  
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Conforme disposto no site da ABAL5, o alumínio não é encontrado diretamente em 

estado metálico na crosta terrestre, sendo necessário para a sua obtenção, a mineração da 

bauxita, a refinaria e redução. A mineração contempla a remoção planejada da vegetação e do 

solo orgânico, retirada de camadas superficiais do solo e o beneficiamento, que inclui a 

britagem para redução do seu tamanho, lavagem, quando necessário, para redução o teor de 

sílica e secagem. Na refinaria, ocorre o processamento da bauxita em operações químicas, por 

meio do processo Bayer, até que se chegue ao produto conhecido como alumina, óxido de 

alumínio de alta pureza, nesta etapa o minério é transformado em alumina calcinada, que será 

utilizada em seguida no processo eletrolítico, como o principal insumo para a produção de 

alumínio. 

Na redução, ocorre a obtenção de alumínio através de eletrólise. A passagem de corrente 

elétrica na célula eletrolítica promove a redução da alumina, decantando o alumínio metálico 

no fundo da célula e o oxigênio liberado reage com o ânodo de carbono, formando dióxido de 

carbono.  

Os usos mais comuns do alumínio primário são extrusão, laminação e fundição.  Na 

extrusão, temos a transformação de um tarugo cilíndrico em um perfil estrutural, através da 

compressão do tarugo de alumínio contra uma matriz que contém um orifício através do qual 

escoa o alumínio, que tem assim seu diâmetro reduzido, transformando-se em um perfil, que 

pode ter diferentes tipos de aplicação em diversos tipos de produtos, este processo permite 

moldar o alumínio em praticamente qualquer forma imaginável usando perfis prontos ou 

personalizados.  

A laminação, é um dos mais importantes processos mecânicos de fabricação de ligas de 

alumínio, podendo levar à produção de semielaborados sob a forma de chapas e tiras, que 

podem ser utilizadas industrialmente, ou serem usadas como matéria-prima para os chamados 

processo de conformação de chapas, como o embutimento, a estampagem e o estiramento, 

dada a sua extrema maleabilidade. O alumínio pode ser laminado de 60 cm a 2 mm e, 

posteriormente, processado em folhas tão finas como 0,006 mm e ainda ser completamente 

impermeável à luz, ao aroma e ao sabor. 

O processo de fundição é utilizado para a fabricação de peças de ligas de alumínio 

fundidas: fundição em areia (verde e estufada), em moldes permanentes ou semipermanentes 

e em máquinas sob pressão (“die casting”). Além desses processos, em menor escala também 

são utilizados os processos de fundição centrífuga, fundição de precisão (“investiment” ou 

 
5 www.abal.com.br. Acesso em 12 de julho de 2021. 
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cera perdida), moldagem em gesso (“plaster”) e a moldagem em casca (“shell molding”). Os 

produtos da fundição, são em sua maioria lingotes de extrusão, lingotes de chapas, ligas de 

fundição, fios-máquina e alumínio de alta pureza, que são usados nos setores de transporte e 

automotivo, em edifícios, na transferência de calor, na eletrônica e na aviação. 

Uma das principais características do alumínio é sua alta reciclabilidade. Depois de 

muitos anos de vida útil, segura e eficiente, o alumínio pode ser reaproveitado, com 

recuperação de parte significativa do investimento e economia de energia, como já acontece 

largamente no caso da lata de alumínio. Além disso, o meio ambiente é beneficiado pela 

redução de resíduos e economia de matérias-primas propiciadas pela reciclagem. 

O alumínio desponta como um dos mais importantes metais produzidos em nosso país 

e significa importante elemento para a balança comercial, pela figura abaixo, temos uma visão 

da localização das plantas de alumínio no Brasil e seus produtos.  

 

 

Figura 1: Localização das plantas de alumínio no Brasil e seus produtos_ Anuário 
Estatístico ABAL 2020 
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Segundo o Anuário Estatístico 2020 da ABAL6, a capacidade instalada de produtos 

primários no Brasil em 2020, impactada de sobremaneira pela pandemia causada pelo 

COVID-19, chegou a 910 mil toneladas, bem diferente dos números de 2013 e 2014, em que 

a produção chegou a 1.540 mil toneladas.  

 

 

 Abaixo temos a capacidade instalada de produtos transformados. 

Figura 3 - Capacidade Instalada Transformados- Anuário Estatístico ABAL 2020 

 

Ainda segundo a ABAL, em 2020, o faturamento do setor atingiu R$ 88,3 bilhões, 

crescimento de 4 pontos percentuais em relação a 2019, quando fechou em R$ 84,2 bilhões. 

Como consequência, a sua participação no PIB Industrial avançou de 6,2% em 2019 para 6,7% 

em 2020. Mesmo diante de um cenário desafiador, a cadeia produtiva do alumínio seguiu 

investindo. O montante destinado a esse fim cresceu 20% no período. Foi de R$ 1 bilhão, em 

 
6 Anuário Estatístico 2020 da ABAL- Associação Brasileira do Alumínio. Publicado em junho de 2021. 
Disponível www.abal.com.br. Acesso em 07 de dezembro de 2021. 

Figura 2. Capacidade Instalada Primários. Anuário Estatístico ABAL 2020 
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2019, para R$ 1,2 bilhão, em 2020. A carga de impostos recolhidos também evoluiu de R$ 

18,1 bilhões para R$ 19 bilhões, alta de 5%.  

Na produção, houve um aumento do volume de alumínio primário produzido em 2020: 

5,4% em comparação a 2019, ou 685 mil toneladas versus 650 mil toneladas, sendo a melhor 

marca dos últimos três anos. Já em relação ao mercado de transformados, cuja produção vinha 

em viés de alta nos últimos períodos, experimentou um recuo de 1,7%, passando de 1 422 mil 

de toneladas, em 2019, para 1 398 mil de toneladas, em 2020. 

Abaixo temos uma visão geral do número de empregos gerados pela cadeia do alumínio, 

sendo que este foi abalado foi abalado pelo recuo da atividade econômica. O número de postos 

de trabalho caiu 27,9%, em 2020. O fenômeno se deu quase que inteiramente em razão da 

queda acentuada dos empregos indiretos: de 474 065 posições, em 2019, foi para 310.151 

posições, em 2020, baixa de 34,6%. Os empregos diretos, por sua vez, tiveram ligeiro recuo 

no período: de 0,4%. 

 

 

Por fim, temos uma visão geral do perfil da indústria brasileira com um apanhado de 

todas as informações até agora trazidas, que demonstram mais uma vez a importância deste 

metal e de seus subprodutos para a economia do país.  

 

Figura 4 – Empregos Diretos.Anuário Estatístico ABAL 2020 
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Contextualizando o tema trazido nesta pesquisa e sua inserção junto a cadeia produtiva 

do alumínio, é de extrema importância, que se possa fazer uma breve análise e trazer alguns 

temas e resultados, apurados no estudo – Programa Experience 4.07 e avalição da maturidade 

4.0 de empresas associadas da ABAL, realizado em 2020 com o suporte do SENAI (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial) e que teve como objetivo avaliar o nível de maturidade 

de empresas associadas da ABAL, que representam a cadeia produtiva do alumínio no Brasil, 

em relação à Indústria 4.0 e propor algumas estratégias para que elas possam evoluir quanto 

a utilização de novas tecnologias. 

O programa foi estruturado para ser executado em 3 etapas: a primeira sendo a 

apresentação do Programa, através de uma reunião e live sobre Indústria 4.0.; a segunda 

customização e preenchimento do questionário de avaliação de maturidade 4.0.; e a terceira, 

por sua vez, apresentação do resultado da avaliação de maturidade 4.0 para as empresas 

associadas da ABAL.  

 
7 PROGRAMA EXPERIENCE 4.0 – ABAL. Disponível em: <https://abal.com.br>. Acesso em 18 de novembro 
de 2021. 

Figura 5- Visão Geral.Anuário Estatístico ABAL 2020 
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Participaram da pesquisa representantes de 26 plantas industriais de empresas 

associadas da ABAL, sendo que 11 questionários foram preenchidos com o acompanhamento 

de consultores do SENAI (o questionário de duas plantas industriais foi preenchido pela 

mesma pessoa durante a hora guiada) e os demais foram preenchidos por profissionais das 

empresas de forma autônoma. Os participantes foram expostos à avaliação de maturidade da 

Indústria 4.0, desenvolvida pelo SENAI, por meio da aplicação de um questionário que 

contempla 4 dimensões, (i) Estratégia e Organização; (ii) Manufatura e Cadeia de 

Suprimentos; (iii) Modelos de Negócio, Produtos e Serviços e; (iv)Cultura e Pessoas. A 

metodologia aplicada pelo Senai segue diretrizes de modelos internacionais e foi construído a 

partir do modelo adotado pela ACATEC8 (academia alemã de ciência e engenharia).  

Antes de se adentrar em resultados específicos e aplicáveis aos objetivos desta pesquisa, 

é importante ressaltar que, embora o foco das discussões considerou uma planta industrial 

específica de cada empresa, as orientações sempre trouxeram o entendimento de que, para 

produzir os produtos dessa planta, a empresa continua precisando de todas as suas áreas, 

como: comercial, financeira, engenharia, manutenção, recursos humanos, expedição, 

armazenamento etc. Assim, fica explícito que os impactos da Indústria 4.0 não estão limitados 

à manufatura, mas para a empresa como um todo. Neste sentido, observa-se a importância de 

participação das lideranças de todas as áreas, de forma a potencializar ganhos para todos. 

 
8 https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/download-pdf?lang=en 
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Abaixo o perfil das empresas associadas da ABAL que participaram da avaliação de 

maturidade,  

 

 

A figura abaixo indica as áreas de atuação das empresas associadas da ABAL que 

participaram da avaliação de maturidade, considerando plantas industriais específicas,  

 

Figura 6: Perfil das empresas associadas da ABAL que participaram da avaliação de 

maturidade, considerando plantas industriais específicas. 
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Além de inúmeros resultados de sobremaneira válidos e importantes para avaliação do 

setor e o seu nível de maturidade a indústria 4.0. dos quais se poderia facilmente preencher 

inúmeras páginas desta pesquisa, mas sendo fiéis aos objetivos desta, é necessário que se 

destaque as seguintes respostas sumarizados nas tabelas abaixo. A primeira que merece 

destaque se refere ao nível de utilização de tecnologias nos respectivos processos produtivos 

das 26 plantas respondentes. 

 

  

Figura 7 - Áreas de atuação das empresas associadas da ABAL que participaram da 
avaliação de maturidade, considerando plantas industriais específicas 
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Sem qualquer antecipação dos potenciais resultados traçados pelos objetivos desta 

pesquisa, nem tão pouco àqueles que se pretende traçar com as entrevistas que serão 

realizadas, há que se destacar a incipiência quanto ao uso da inteligência artificial pelas 

industrias do setor, em que 20 das 26 respondentes tem como inexistente o uso desta 

tecnologia. Sendo 4 que classificaram a sua utilização como baixo, 1 como médio e apenas 

uma empresa, como alto.  

Quanto ao nível de automação dos equipamentos e dos sistemas produtivos, destaca-se 

que a grande maioria dos respondentes, ou seja, 12 indicam apenas o uso parcial quanto à 

automação das máquinas. 

 

 

Quanto perguntados sobre a utilização de dados na tomada de decisões estratégicas, 

temos em destaque que a maioria dos respondentes, ou seja 12, indicaram que os dados que 

são utilizados em sua empresa são coletados manualmente e disponibilizados em planilhas 

eletrônicas e 8 responderam que os dados na empresa são capturados em tempo real por 

sensores e acessados por um sistema integrado.  

 

Tabela 3 - Nível de utilização de tecnologias 
 

Tabela 4 - Nível de automação dos equipamentos e sistemas produtivos 
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Por último, mas nem por isso de menor relevância, quando perguntados sobre as 

qualificações necessárias que os funcionários do setor necessitarão no futuro, a inteligência 

artificial é destaque por grande parte dos respondentes.  

  

Uma vez atendido esta importante etapa da pesquisa, em que foi trazido uma visão geral 

da cadeia do alumínio, e algumas considerações importantes resultante da pesquisa de 

maturidade 4.0. da ABAL, que poderão ser confrontadas ou confirmadas pelas entrevistas que 

Tabela 5 - Nível de automação dos equipamentos e sistemas produtivos 
 

 

Tabela 6 - Qualificação que os funcionários precisarão no futuro. 
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serão trazidas ao final desta pesquisa. Passar-se-á a tratar dos elementos da inteligência 

artificial, suas matrizes técnicas, dilemas e suas nuances com o tema da ética, passando a tratar 

sobre os potenciais entes reguladores da interação da ética e da inteligência artificial.   

2.2. DOS ALGORITMOS  

Comuns são as referências que trazem os algoritmos e os sistemas que o compõe como 

Big Data e IA – Inteligência Artificial tanto quanto pelos seus aspectos positivos por suas 

infinitas capacidades de aplicação e resolução de problemas do nosso dia a dia, tais como 

pelos negativos que afirmam estes de serem capazes de ações lógicas autônomas. Assim. 

trazendo, intrinsecamente, resultados imprevisíveis e por consequência risco às garantias 

inerentes à toda a sociedade de toda forma, o que, primeiro, precisamos definir neste capítulo 

é a origem e a definição do termo algoritmos.  

Ainda que o imaginário popular permita crer que os algoritmos têm origem próxima, 

em especial como notam BAROCAS, HOOD E ZIEWITZ (2013)9, uma vez que que os 

algoritmos experimentaram uma grande ascensão enquanto objeto de interesse para pesquisas, 

políticas públicas e empreendimento nos últimos anos, tornando-se quase uma espécie de 

“mito moderno”. Segundo KNUTH (1969)10, a sua origem é tão antiga quanto a matemática, 

tendo o seu primeiro registro no método de Euclides em 300 a.C. ao encontrar o maior divisor 

comum entre dois números inteiros.  

Não faltam definições para o vocábulo algoritmos, desde os mais complexos pelo uso 

de teoremas e linguagens de programação até os mais simples e didáticos como aquele trazido 

por BHARGAVA (2017)11, em que este autor define o algoritmo como um conjunto de 

instruções que realizam uma tarefa, ou como para BERLINSKI (2002)12, em que algoritmo é 

um método finito, escrito em um vocabulário simbólico fixo regido por instruções precisas, 

que se movem em passos discretos (1, 2, 3...), cuja execução não requer insight, esperteza, 

intuição, inteligência ou clareza e lucidez, e que mais cedo ou mais tarde chega a um fim, o 

que até mesmo permite o entendimento que qualquer um é capaz de realizar um algoritmo. 

 
9 BAROCAS, S.; HOOD, S.; ZIEWITZ, M. Governing Algorithms: A Provocation Piece, mar. 2013. Disponível 
em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2245322 >. Acesso em: 13 Maio, 2020. 
 
10 KNUTH, D. E. The Art of Computer Programming, Vol. 2: Seminumerical Algorithms. Reading, 
Massachussets, Estados Unidos da América: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. 
 
11 BHARGAVA, Aditya Y.. Entendendo algoritmos – Um guia ilustrado para programadores e outros curiosos. 
Tradução BrodTec. São Paulo: Novatec Editora, 2017. 
 
12 Berlinski, David. O ADVENTO DO ALGORITMO. Editora Globo. 2002 
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Entretanto, dentro do que se propõe ao tema, não há como afastar a visão do algoritmo às 

quase infinitas operações engendradas por potentes computadores com grande capacidade de 

processamento de dados que aceleram exponencialmente a execução de tarefas, até então, 

impossíveis de serem realizadas por um ser humano.  

MANZANO, OLIVEIRA (2016)13 cita que os algoritmos como vemos hoje sendo 

processado por máquinas teve como precursora Ada Augusta Byron King, a Condessa de 

Lovelace, que em 1837, desenvolveu algoritmos que permitiriam à máquina analítica 

computar os valores de funções matemáticas. Publicou também uma série de notas sobre a 

máquina analítica, que criou muitas bases utilizadas atualmente para programar 

computadores.  

Com o advento da internet, o seu uso comercial no início dos anos 2000, e a tecnologia 

da informação os algoritmos, além de se tornarem mais complexos do que os desenvolvidos 

pela Condessa de Lovelace, ganharam mais notoriedade pela interação direta e habitual com 

a sociedade, em arquétipos extensos e muito estruturados. Neles são necessários softwares 

robustos e equipes dedicadas para manutenção de uma vasta gama de informações e dados, 

que podem inclusive serem programados para resolver proposições de forma independente, e 

até mesmo para programar novos algoritmos (DONEDA14, 2016) necessário passarmos pelos 

conceitos de Inteligência Artificial e Big Data.  

 

2.3. DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  

Os conceitos de Inteligência Artificial e Algoritmos são intrínsecos, pois não há 

Inteligência Artificial sem o uso dos Algoritmos. Segundo SILVEIRA (2020)15 em essência, 

cada um deles expandiu a relevância dos outros, ou, em outras palavras, na nova dinâmica de 

transformação digital, um não existe sem o outro. 

Temos o conceito de Inteligência Artificial tão vasto e dinâmico como o da própria 

palavra inteligência. Segundo MCCARTHY (1956)16, a Inteligência Artificial (IA), pode ser 

 
13 MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento 
de Programação de Computadores. 28. ed. São Paulo: Érica, 2016 
 
14 DONEDA, D.; ALMEIDA, V. A. F. What Is Algorithm Governance? IEEE Internet Computing, v. 20, n. 4, 
p. 60-63, jul.. 2016. 
 
15 SILVEIRA, Paulo Antônio Caliendo Velloso. Ética e Inteligência Artificial: da possibilidade filosófica de 

Agentes Morais Artificiais. Editora FI. 2020 
16 MCCARTHY, John; MINSKY, Marvin L.; ROCHESTER, Nathaniel; SHANNON, Claude E. Uma proposta 
para o projeto de pesquisa de verão de Dartmouth sobre inteligência artificial. 1955. Disponível em: 
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definida como a ciência que estuda a emulação do comportamento da inteligência humana, 

por meio de máquinas.  

KAPLAN e HAENLEIN (2019)17 consideram a Inteligência Artificial como uma 

capacidade do sistema para interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses 

dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicos através de 

adaptação flexível. No entanto, ainda na década de 40 Alan TURING18, foi o primeiro nome 

associado aos algoritmos e ao desenvolvimento da Inteligência Artificial. Turing foi 

responsável por decifrar o Enigma, um mecanismo utilizado para gerar códigos criptografados 

transmitidos entre os comandos militares alemães durante a Segunda Guerra Mundial.  

Em 1950, como explicita LIMA, PINHEIRO e SANTOS (2014)19, foi publicado por 

Turing, o artigo chamado “Computing Machine and Intelligence”, no qual foi apresentado o 

que hoje é conhecido por Teste de Turing, com o qual se pretendia descobrir se uma máquina 

podia ou não emular o pensamento humano. Assim, O Teste de Turing funciona da seguinte 

forma: um interrogador (humano) fará perguntas a duas entidades ocultas; uma delas é um 

humano, e a outra é um computador. A comunicação entre o interrogador e as entidades é feita 

de modo indireto, pelo teclado, por exemplo. O interrogador tentará, através do “diálogo” 

realizado entre ele e as entidades, decidir qual dos dois é o humano. O computador será 

programado para se passar por humano, e o humano responderá de forma a confirmar a sua 

condição. Se, no final do teste, o interrogador não conseguir distinguir quem é o humano, 

então conclui-se que o computador pode “pensar” segundo o Teste de Turing. Em um de seus 

ensaios, Turing disse: “acredito que no fim do século o uso da palavra e a opinião geralmente 

educada terão se alterado tanto que alguém será capaz de falar de máquinas pensantes sem ser 

 

<https://www.opencadd.com.br/wp-content/uploads/2019/01/dartmouth_summer_project.pdf> . Acesso em 22 
de março de 2021. 
 
17 KAPLAN, Andreas; HAENLEIN, Michael. Siri, Siri, in my hand: who's the fairest in the land? On the 
Interpretations, Illustrations, and Implications of Artificial Intelligence. In: Business Horizons. Volume 62, Issue 
1, january – february 2019, pages 15-25. Disponível em: 
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681318301393>. Acesso em: 14 jun. 2021, p. 62.   
 
18 Alan Mathison Turing (23 de junho de 1912 – 7 de junho de 1954) foi um matemático, cientista da 
computação, lógico, criptoanalista, filósofo e biólogo teórico britânico. Turing foi altamente influente no 
desenvolvimento da ciência da computação teórica, proporcionando uma formalização dos conceitos 
de algoritmo e computação com a máquina de Turing, que pode ser considerada um modelo de um computador 
de uso geral. Ele é amplamente considerado o pai da ciência da computação teórica e da inteligência 
artificial. Disponível em htps://pt.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing. Acesso em 28.fev.2022 
 
19 LIMA, Isaias; PINHEIRO, Carlos A. M.; SANTOS, Flavia A. Oliveira. Inteligência Artificial. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2014.   
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contraditado”. Porém, já chegamos ao fim do século e nenhuma máquina conseguiu passar, 

consistentemente, pelo Teste de Turing. 

 

Figura 8. Teste de Turing 

 

 

 Ainda que inegável seja que Turing estabeleceu os fundamentos da inteligência 

artificial, Marvin Minsky e Seymour Papert foram capazes de estabelecer os fundamentos da 

inteligência artificial, lançando, segundo TEIXEIRA (1998)20, as bases para o surgimento do 

paradigma simbólico na Inteligência Artificial (IA). Esse paradigma aborda a simulação da 

inteligência, não através da construção de hardware específico, mas no desenvolvimento de 

programas computacionais que operam sobre dados ou representações.  

Para MINSKY (1955)21, Inteligência Artificial pode ser definida como a ciência de fazer 

máquinas fazerem coisas que requereriam inteligência, caso fossem feitas pelo homem. 

MINSKY juntamente com John MCCARTHY, Allen NEWELL e Herbert SIMON, 

inauguraram em 1950, uma das correntes dos princípios teóricos mais importantes da 

Inteligência Artificial, a Simbólica.  

 
20 TEIXEIRA, João de Fernandes. O pesadelo de Descartes: do mundo mecânico à inteligência artificial. Porto 
Alegre: Editora Fi, 2018. p. 34.  
 
21 MCCARTHY, John; MINSKY, Marvin L.; ROCHESTER, Nathaniel; SHANNON, Claude E. Uma proposta 
para o projeto de pesquisa de verão de Dartmouth sobre inteligência artificial. 1955. Disponível em: 
<https://www.opencadd.com.br/wp-content/uploads/2019/01/dartmouth_summer_project.pdf>. Acesso em 21 
de agosto de 2020  
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A corrente Simbólica, utiliza símbolos, letras, números ou palavras, simulando o 

raciocínio lógico por trás das linguagens com os quais os seres humanos se comunicam, 

LIMA, PINHEIRO e SANTOS (2014) 22 preceituam esta corrente da seguinte forma,  

 
Um conjunto de estruturas simbólicas e um conjunto de regras de manipulação dessas 
estruturas, pelos quais têm-se os meios necessários e suficientes para se criar comportamento 
inteligente. Essa abordagem trata de problemas bem definidos (p.ex., planejamento de tarefas), 
e sua principal contribuição são os sistemas especialistas. Também denominada descendente 
ou cognitiva, dá ênfase aos processos cognitivos, ou seja, a forma como o ser humano 
raciocina. Objetiva encontrar uma explicação para comportamentos inteligentes com base em 
aspectos psicológicos e processos algorítmicos. (2014 pag.69). 
  

Somada à corrente Simbólica, outra corrente teórica bastante aceita é a Conexionista, 

em que se inspira no funcionamento de nossos neurônios. Simulando, portanto, os 

mecanismos do cérebro humano. Ainda segundo LIMA, PINHEIRO e SANTOS (2014)23, a 

corrente Conexionista, 

 
 
Baseia-se na hipótese de causa-efeito, segundo a qual um modelo suficientemente preciso de 
neurônios biológicos basta para reproduzir a inteligência humana. Essa abordagem trata de 
problemas imprecisos, mas que podem ser definidos através de exemplos (p.ex., 
reconhecimento de caligrafia), e sua principal contribuição são as redes neurais artificiais. 
Também denominada biológica ou ascendente, dá ênfase ao modelo de funcionamento do 
cérebro, dos neurônios e das conexões neurais. Os pioneiros dessa corrente foram McCulloch, 
Pitts, Hebb, Rosenblatt e Widrow. Em 1943 introduziu-se a representação matemática dos 
neurônios artificiais, que fez surgir os primeiros modelos de redes neurais artificiais. A 
corrente conexista sofreu grande impacto quando os cientistas Marvin Minsky e Seymour 
Papert publicaram (1969) o livro Perceptrons, no qual criticaram e garantiram que os modelos 
das redes neurais não tinham sustentação matemática suficiente para que lhes fosse possível 
atribuir alguma confiabilidade. Apesar das pesquisas nesta área não terem parado, foi apenas 
na década de 1980 que o físico e biólogo do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Jonh 
Hopfield, conseguiu recuperar a credibilidade da utilização das redes neurais.(2014 pag.103).  

 

  

Juntamente com as com as correntes Teóricas e Conexionista, podemos também citar a 

Evolucionária, que utiliza algoritmos inspirados na evolução natural, partindo de conceitos 

tais como ambiente, fenótipo, genótipo e seleção natural em ambientes artificiais.  Seguindo 

a referência anteriormente utilizada de LIMA, PINHEIRO e SANTOS (2014). 

 

 

A hipótese é que podemos modelar sistemas inteligentes simulando a evolução de uma 
população de indivíduos, que carregam genes com informação suficiente para dar origem à 

 
22 LIMA, Isaias; PINHEIRO, Carlos A. M.; SANTOS, Flavia A. Oliveira. Inteligência Artificial. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2014.   
23 LIMA, Isaias; PINHEIRO, Carlos A. M.; SANTOS, Flavia A. Oliveira. Inteligência Artificial. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2014.   
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solução de um problema. São utilizados procedimentos computacionais com base em 
recombinações e mutações genéticas. Essa abordagem é aplicada com sucesso em problemas 
de otimização, e sua vertente mais conhecida são os algoritmos genéticos. (2014 pag 129) 

 

 

 Ainda que representam marcos referências tecnológicos importantes e que impactam 

de sobremaneira a sociedade as teorias e conceitos de Inteligência Artificial não teriam tanta 

significância e significância econômica e social se não fosse a possibilidade de coleta e 

tratamento de um sem número de dados que podem seguir determinadas metodologias e 

programações de Inteligência Artificial, o que convencionamos intitular Big Data. 

 

2.4 DA BIG DATA 

Segundo ERL, KHATTAK e BUHLER (2016)24, Big Data pode ser entendida como 

uma ferramenta voltada à análise, processamento e armazenamento de uma grande quantidade 

de dados não estruturados, necessárias especialmente quando as tecnologias e técnicas 

tradicionais para gestão não são suficientes para o gerenciamento e estruturação de dados. 

 

De acordo com SILVEIRA, MARCOLIN E FREITAS (2015)25, o recurso da Big Data 

é visto como inovador e fruto de uma raiz tecnológica que busca o processamento de grandes 

volumes de dados que podem ser transformados em informação útil para as tomadas de 

decisões em organizações. Para CAMPOS (2015)26, Big Data é o,  

 

 

Conjunto volumoso de vários tipos de dados (estruturados, semiestruturados e não 
estruturados) e de fontes de dados (web, redes sociais, logs), que necessitam de soluções 
tecnológicas específicas para serem armazenados e analisados, na perspectiva de geração de 
informação e valor.(2015. Pag.26) 

 

Ainda que os autores não sejam uníssimos numa definição para Big Data, há 

concordância quanto a essência dos elementos que o caracterizam, sendo elas Volume, 

Variedade e Velocidade. Protagonizada por Doug Laney, vice-presidente e diretor de 

 
24 ERL, T.; KHATTAK, W.; BUHLER, P. Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers & Techniques. Boston: 
Prentice Hall, 2016.  
 
25 Silveira, M., Marcolin, C. B., & Freitas, H. M. R. (2015). Uso Corporativo do Big Data: Uma Revisão de 
Literatura. Revista de Gestão e Projetos, 6(3), 44-59. 
 
26 Silva, I. M.; Campos, F. C. (2015). New perspectives using big data: a study of bibliometric 2000-2012. 
Anais da 11a Conferência Internacional sobre Sistemas de Informação e Gestão de Tecnologia, São Paulo, SP 
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pesquisas do Enterprise Analytics Strategies (Estratégias analíticas empresariais), este 

destacou em seu artigo “3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and 

Variety”(LANEY 2001), três dimensões como é o gerenciamento de dados, que viriam a ser 

conhecidos com os três V’s do Big Data, Volume que é caracterizado por quantidades de 

dados maiores do que poderiam ser armazenados em banco de dados tradicionais; Velocidade, 

pela possibilidade de analisar e processar grandes volumes de dados em tempo real e, por 

último, a Variedade, que é a combinação de dados com diferentes origens, tipos e estruturas.  

 

Treze anos após Doug Laney, DAVENPORT (2014) indicou a necessidade que outros 

“Vs” também fossem também acrescentados à definição inicial de Big Data, são eles: 

“veracidade” e “valor”. Por veracidade podemos entender a importância que os dados 

extraídos possuem, além da confiança que neles é depositada, ou seja, a precisão de tais dados, 

que quando verdadeiros geram maior qualidade e alto nível de segurança. Para tomadas de 

decisão concretas e geração de vantagens competitivas em relação aos concorrentes, dados 

verídicos são de extrema importância nos negócios, já por valor podemos entender como o 

processo de agregar valor aos processos, produtos, serviços e negócios através dos dados 

confiáveis extraídos.  

O grande volume de dados de nada adiantariam se não estivessem envoltos a um 

processo de lapidação manejada pelos algoritmos, responsáveis pela análise e interpretação 

destes dados. É, então, através da mineração dos dados (Data Mining)27, ou seja, a descoberta 

e definição de padrões e correlações entre bases de dados extensas que estes algoritmos 

convertem os dados em informação, em uma nova forma de conhecimento potencialmente 

lucrativa, e permitem a transformação de informações aparentemente irrelevantes em ativos 

valiosos.  

Não há como negar que os conceitos explorados neste capítulo já são sentidos e 

inexoravelmente impactam toda a sociedade independentemente da sua organização política 

e arranjo cultural. A base deste fenômeno social e nova Revolução Industrial deixou de ser de 

origem animal, vegetal ou mineral, como nas outras Revoluções, NOVAIS e FREITAS 

 
27 “Data mining is the process of analysing data from different perspectives and summarising it into useful new 
information. Data mining software is one of a number of tools for interrogating data. It allows users to analyse 
data from many different dimensions or angles, categorise it, and summarise the relationships identified. 
Technically, data mining is the process of finding correlations or patterns among dozens of fields in large 
relational databases”. Cf. o glossário da AUTORIDADE EUROPEIA PARA A PROTEÇÃO DE DADOS. 
Disponível em: <https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/glossary_en>  Acesso em 31de agosto 
de 2020. 
 



39 

 

(2018)28, hoje os dados assumem protagonismo como a matéria-prima desta nova Revolução 

Industrial,  

 

Nesta nova sociedade a informação e o conhecimento têm o papel maior na criação 
de riqueza, de bem-estar e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Dados, essa 
palavra mágica, assume então o papel central de matéria-prima! São um conjunto de 
valores ou ocorrências, em um estado bruto, com o qual são obtidas informações e/ou 
conhecimento. São a matéria-prima da informação e, naturalmente numa sociedade 
que assenta nela, a gestão e o controlo são essenciais. (2018,pag.98) 

 

 

Ainda segundo NOVAIS e FREITAS (2018), neste novo cenário, informação e 

conhecimento, passam a ter o papel um papel central na maior na criação de riqueza, de bem-

estar e na melhoria da qualidade de vida das pessoas.  Estamos a todo momento, às vezes por 

dezenas de vezes ao dia, cedendo nossas informações, através da principal fonte de Big Data, 

a Internet, em especial, através das redes sociais, mas também através de dispositivos 

inteligentes (Internet of Things) que comunicam entre si, de smart cards ou de fontes mais 

tradicionais como as câmaras de vídeo-vigilância ou imagens de satélite, segundo INÊS DA 

SILVA COSTA (2021)29 e a cada dia novos dispositivos se amoldam e se transformam para 

extrair o maior números de informações dos seus usuários, na maioria das vezes sem que se 

percebam disso.  

A opacidade é sem dúvidas um dos problemas nucleares do uso de algoritmos, sendo 

uma característica inerente que se manifesta desde a invisibilidade da sua existência à 

indecifrabilidade do seu funcionamento. Esta nova matéria-prima segundo NOVAIS e 

FREITAS (2018) é a que permite ser “possível” conhecer a todos, e as grandes empresas, 

deste novo tempo, são as detentoras deste novo “ouro” e nós somos os seus fornecedores. 

Vivemos em um estado de enorme antagonismo, pois não há como vivermos sem as 

benesses que os sistemas informatizados administrados por algoritmos nos trazem, seja no 

desenvolvimento de modelos de prevenção, controle e tratamento de doenças, prevenção de 

fraudes e suporte a soluções financeiras, disponibilização de inúmeros novos postos de 

trabalho cada vez mais técnicos, produtos e serviços cada vez mais “customizados”, 

 
28 Novais, Paulo;Freitas,Pedro Miguel,(2018) Inteligência Artificial e Regulação de algoritmos. Disponível em:  
<https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/inovacao/paginas/politicasDigitais/assuntosCiberne
ticos/Inteligencia-Artificial-e-Regulacao-de-Algoritmos.pdf >.  Acesso em 01 de julho de 2021.  
29 Costa, Ines da Silva, (2021). REVISTA ELECTRÓNICA DE DIREITO – FEVEREIRO 2021 – N.º 1 (VOL. 
24) – WWW.CIJE.UP.PT/REVISTARED 
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mapeamento e prevenção de mudanças climáticas entre outros diversos, inclusive de soluções 

militares. Entretanto, ao lado de suas qualidades, vários são os dilemas éticos e consequências 

para a humanidade que o seu uso pode trazer à nossa vida e a privacidade das nossas 

informações, dos nossos hábitos de consumo e do perfil das nossas escolhas cada vez mais 

influenciadas por mecanismos, muitas vezes, invisíveis e administrados sob regras ditadas 

sem a certeza de que podem ser fiscalizados. 

Ainda que o receio pelo uso de algoritmos automatizados represente em um primeiro 

momento questões que envolvam a comercialização de informações disponibilizadas pelo 

usuário sob a justificativa dos provedores de bens e serviços de que esta análise intrusiva pela 

possibilidade de presentear bens e serviços personalizados (“profiling”30) segundo apregoa 

INÊS DA SILVA COSTA (2021), diversos são os exemplos que norteiam a tênue linha entre 

o uso de algoritmos e as premissas éticas, seja pelo tratamento racista e discriminatórios às 

minorias e grupos vulneráveis em seu uso na seleção de linhas de crédito ou na definição de 

perfis de seleção por empregadores tendo como consequências a estigmatização social, a 

exclusão de oportunidades e a lesão de interesses econômicos31. Assim, chegando a influência 

e definição dos rumos das eleições das democracias do planeta, entre diversos outros que serão 

explorados nos próximos capítulos deste trabalho.   

Além da sua opacidade os algoritmos têm grande aptidão de trabalharem de maneira 

autônoma, o que traz por consequência, segundo ANALIDE e MORGADO32 a sua tolerância 

a imprecisões, incertezas e aproximações tendenciais ao valor de verdade, assim, suscetíveis 

de gerar resultados incorretos, injustificados e injustos. DOMINGOS33 prediz que, em razão 

 
30 Uma definição pode ser encontrada no art. 4º, n. 4, do Regulamento de Base da União Europeia relativo à 
proteção de dados. Conforme consta: “Todo tipo de processamento automatizado de dados personalizados que 
consiste em que estes dados personalizados sejam usados para avaliar determinados aspectos pessoais que se 
refiram a uma pessoa física, principalmente para predizer e analisar aspectos relacionados a desempenho, 
situação econômica, saúde, preferências pessoais, interesses, confiabilidade, comportamento, residência habitual 
ou mudança de endereço desta pessoa física”. 
 
31 A graduação de consumidores e a decisão de dirigir determinadas informações, de fixar preços ou de definir 
as oportunidades que são concedidas são práticas designadas por weblining. Cf. ISAK MENDOZA e LEE A. 
BYGRAVE, “The right not to be subject to automated decisions based on profiling”, in TATIANA-ELENI 
SYNODINOU; PHILIPPE JOUGLEUX; CHRISTIANA MARKOU; THALIA PRASTITOU, EU Internet Law: 
regulation and enforcement, Springer, 2017, p. 78, nota 4. 
 
32 Cf. CÉSAR ANALIDE e DIOGO REBELO MORGADO, “Inteligência Artificial na era data-driven: a lógica 
fuzzy das aproximações soft computing e a proibição de sujeição a decisões tomadas exclusivamente com base 
na exploração e prospeção de dados pessoais”, in CNPD, Forum de Proteção de Dados: em foco Privacidade das 
Crianças no Ambiente Digital, n.º 6, 2019, p. 72, disponível em 
https://www.cnpd.pt/home/revistaforum/forum2019_6/83/ (16.08.2020) 
 
33 DOMINGOS, P. The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Will Remake Our World. 
Journal of Computer Science and Technology, New York, 2015, v. 15, p.157-158.   
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da obediência a procedimentos probabilísticos, os resultados baseiam-se em correlações e não 

em causalidade, o que pode determinar a tomada de decisões não intuitivas ou aleatórias.  

BAROCAS34, por sua vez, indica que a ausência de um raciocínio minimamente lógico que 

fundamente uma decisão automatizada suscetível de afetar significativamente uma pessoa 

deve ser tida em conta na reflexão acerca da admissibilidade destas decisões, portanto obsta à 

aferição do seu mérito. 

Porquanto ainda que surjam legislações nacionais capazes de minimamente garantir a 

privacidade, a autodeterminação informativa, o direito de oposição e outros direitos tão caros 

e necessários a toda nossa sociedade,  estamos convencidos de que o Direito como posto, 

envolto à práticas democráticas, mas também burocráticas e enraizadas de vieses e aptidões 

ideológicas diversas, diante a velocidade do conhecimento adquirido por um algoritmo, não 

está apto a, sozinho, acompanhar e ditar regras e preceitos éticos para a governança de 

algoritmos. 

Assim, pelo que foi exposto neste capitulo, que serão tão necessários no decorrer deste, 

seja, pelas questões propostas, ainda que sabido a dificuldade do tema, passaremos nos 

próximos subcapítulos a definir conceitos sobre ética, passando pelo seu histórico e 

conformação aos conceitos que esperamos desenvolver neste trabalho. Dessa forma, 

utilizando esse como pilar para adequação a um estudo de governança, em que algoritmo será 

pedra fundamental nas discussões trazidas através de exemplos práticos.  Passando, depois, 

por estudos desenvolvidos por governos e por entidades privadas multidisciplinares, que 

trazem consigo princípios, muitas vezes, comuns que podem garantir um ecossistema digital 

responsável, transparente e sujeito a supervisão, garantindo a competitividade das empresas 

pela preservação da sua atual e mais importante matéria prima, mas também afastando a 

opacidade e potencial irresponsabilidade pelos danos causados por algoritmos.   

 

2.5  ÉTICA – HISTÓRICO E FUNDAMENTOS  

Discorrer sobre a ética requer tamanho aprofundamento que extrapolaria por certo 

extrapolaria os limites desta pesquisa, mas é necessário trazermos conceitos históricos e 

correntes de pensamento para então definir o conceito a ser aqui adotado. De forma instintiva 

 

 
34 Cf. ANDREW D. SELBST e SOLON BAROCAS, The intuitive appeal…, cit., pp. 1097-1099. Embora 
defendendo a importância de garantir que há uma base válida para uma decisão, os autores destacam também 
que as relações causais, particularmente as atinentes a comportamentos humanos, podem ser extremamente 
complexas e nãointuitivas. 
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o ser humano permeia suas ações baseados em preceitos de certo e errado, entretanto coube à 

idade antiga definir o marco histórico para a definição sobre ética, e Sócrates (470-399 a.C.), 

como precursor, deixou uma marca indelével à toda sociedade sentida ainda em tempos atuais. 

BITTAR e ALMEIDA (2015)35 preceituam a ética socrática: 

 

 

Assim é que, em poucas palavras, o ensinamento ético de Sócrates reside no conhecimento e 
na felicidade. Em primeiro lugar, ética significa conhecimento, tendo em vista que, ao praticar 
o mal, crê-se praticar algo que leve à felicidade, e, normalmente, esse juízo é falseado por 
impressões e aparências puramente externas. Para saber julgar acerca do bem e do mal, é 
necessário conhecimento, este sim verdadeira sabedoria e discernimento. O conhece-te a ti 
mesmo é esse mandamento que inscreve como necessária a gnose interior para a construção 
de uma ética sólida. Em segundo lugar, a felicidade, a busca de toda a ética, para Sócrates, 
pouco tem a ver com a posse de bens materiais ou com o conforto e boa situação entre os 
homens; tem ela a ver com a semelhança com o que é valorizado pelos deuses, pois parecem 
estes ser os mais beatos dos seres. (2015.pag.169) 

 

 

Sócrates definiu o que seria a consciência do agente moral, conforme citado por 

CHAUÍ (2006)36:  

 

 

É sujeito ético ou moral somente aquele que sabe o que faz, conhece as causas e os fins de sua 
ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes e a essência dos valores morais. 
Sócrates afirma que apenas o ignorante é vicioso ou incapaz de virtude, pois quem sabe o que 
o é bem não poderá deixar de agir virtuosamente.(2006,pag.154) 
 
 

 
Sócrates segundo PASSOS (2004)37 procurou despertar os indivíduos para a sua 

ignorância, por vê-la como perigosa e ilusória e recomendava: “conhece-te a ti mesmo”. 

Assim a questão central da ética socrática era a felicidade (eudemonia), e ao agente caberia 

proceder bem e tem uma boa alma e a ética seria imposta pelo seu caráter. Sócrates acabou 

influenciando dois dos seus grandes discípulos Platão (428-347 a.C.) e Aristóteles (384 -322 

a.C). 

Platão, face a sua decepção e consequente afastamento da política, criou a academia, 

dedicando a reflexão filosófica, desenvolvendo vários elementos do pensamento de Sócrates. 

 
35 BITTAR, Eduardo C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de filosofia do Direito. 11. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015. 
 
36 CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2006. 
 
37 PASSOS, Elizete. Ética nas Organizações. São Paulos: 08. ed. São Paulo: Atlas, 2004 
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Platão propõe uma ética transcendente, baseado em dois mundos: um sensível, o mundo 

sensível, que era palpável e compreendido através dos sentidos, e um suprassensível, perfeito 

e imutável. LUCKESI (2004)38, resume tais conceitos:  

 

 

Há um mundo próprio das ideias, transcendentes fora do espaço e do tempo, além das esferas 
do sentir e do pensar. As ideias são a verdadeira realidade, o que nós vemos como coisas e 
seres existentes me nossa experiencia imediata, são sombras reflexas das verdadeiras coisas 
(2004. Pag.63). 

 

 

Aristóteles, grande crítico do seu mestre Platão, não acreditava na Teoria do Mundo das 

Ideias, pois, para ele, não havia ilusão entre o mundo real e a natureza. A verdade estaria, pois, 

no mundo concreto e não em um paralelo. 

Ainda segundo LUCKESI (2004, pag.69) Aristóteles: 

  

Desejava compreender o mundo a partir do próprio mundo. Aristóteles quis compreender o 
mundo externo ao sujeito a partir do percebido, ou seja, a partir do próprio mundo sensível.  

 

Para Aristóteles, todas as atividades humanas buscam a algum bem, dentre os quais, o 

maior que é a felicidade, sendo que esta não seria encontrada nos prazeres nem na riqueza, 

mas na atividade racional, no exercício e na evolução do pensamento. 

Aristóteles, tinha grande preocupação com a vida em sociedade, deixando grandes obras 

sobre a ética: Ética a Eudemo, Ética a Nicômaco e Magna Ética. PASSOS (2004), preceitua 

que sua ética era finalista no sentido de visar a um fim, no caso, que o ser humano pudesse 

alcançar a felicidade, composta pela sabedoria, a virtude e o poder.  

Com a dominação do Império Romano sobre a Grécia, e, ainda que o pensamento grego 

fosse tido como superior à sua exposição a outras culturas, há significativos impactos e 

mudanças ao plano moral. Fazendo, dessa maneira, com que surjam novas correntes 

filosóficas intituladas epicurismo e estoicismo.  

À vista disso, Epicuro (341 a 270 a.c.) teve sua filosofia dividida em três partes: a 

canônica, a física e a ética, sendo a última de maior destaque. A ética epicúrea, segundo 

SILVA (2003, p.103)39, teve como principal objetivo apresentar o modelo de vida proposto 

por Epicuro.  

 

 
38 LUCKESI, C. Introdução à Filosofia: aprendendo a pensar. São Paulo: Cortez, 2004. 
39 SILVA, Markus Figueira da. Epicuro: Sabedoria e Jardim. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003. 
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A ética epicúrea representa a aplicação prática dos pressupostos apresentados pela physiología 
(estudo da Natureza) do Jardim. Através dos conceitos de átomo e vazio, herdados dos 
primeiros atomistas, Epicuro busca compreender a origem e a finalidade de todos os corpos 
que compõem a Natureza, com o objetivo de libertar o homem dos temores que o impedem de 
viver tranquilamente. 

 

 

O Estoicismo está baseado, segundo MARCONDES (2001)40, no entendimento da 

filosofia. Esta construída de forma sistemática, composta de três partes: a física, a lógica e a 

ética, que, colocada em metáfora, a física corresponderia à raiz, a lógica diz respeito ao tronco 

e a ética, aos frutos. Á ética, assim como no Epicurismo, seria a parte mais importante, mas 

inseparável das outras partes desta árvore.   

 

 

O homem é um microcosmo no macrocosmo, ou seja, é parte do universo, da natureza. Para 
ter uma conduta ética que assegure sua felicidade, suas ações devem estar de acordo com os 
princípios naturais, com a harmonia do cosmo que dá equilíbrio a todo universo, inclusive ao 
homem. (MARCONDES, 2001, p. 91). 

 

Nesse sentido, versa BITTAR e ALMEIDA (2015):  

 

A ética estoica é o resultado da interpenetração dos conhecimentos adquiridos pelo homem, e 
isso porque a lógica confere a certeza ao raciocínio, a física mostra os fundamentos das coisas... 
No sistema ético-estoico, portanto, convivem conhecimentos de várias naturezas e fins para 
afirmar o que o homem deve ou não deve fazer.   

 

Como dito a idade antiga foi o marco para o desenvolvimento dos conceitos sobre ética 

e pela consequente busca do “Ser” centrada no Homem, fazendo crescer a consciência do 

indivíduo e a formação da sociedade.  

Partindo das doutrinas éticas desenvolvidas na idade antiga PASSOS (2004) faz um 

recorte histórico bastante lúcido e prático do desenvolvimento do pensamento ético, passando 

pela idade média, moderna, contemporânea chegando à Escola de Frankfurt, que utilizaremos 

como referência neste trabalho.  

A citada autora nomeia na idade média os pensamentos de Santo Agostinho (354 - 

430) e Tomás de Aquino (1225 - 1274) baseado em pilares de autonegação, humildade e 

disposição para obedecer, passando o homem a ser imagem e semelhança de Deus. Sendo este 

 

 
40 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 6. ed. Rio de 
Janeiro: J. Zahar, 2001. 
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a Origem e o Fim de tudo. O Cristianismo era o centro de tudo e a razão encontrava-se em 

plena decadência. A felicidade não mais seria encontrada no próprio ser, mas apenas através 

do caminho da transcendência, sendo este único possível para a “Bem-aventurança”. 

A modernidade entre os séculos XVI e XIX, se desfilia dos conceitos da idade média, 

passando a centrar em preceitos capitalistas no desenvolvimento cientifico e no fortalecimento 

da classe burguesa, em um pensamento antropocêntrico, sendo o homem como o centro de 

tudo, da ciência, da política, das artes, e da moral, tendo como principal pensador Emmanuel 

Kant. Kant desenvolveu o conceito da moral baseada no puro dever, em que a beleza, a 

felicidade e o amor, apenas seriam possíveis se submissas ao dever e a moralidade.  

A idade contemporânea reconhece a sociedade plural e heterogênea, e a ética precisava 

garantir direitos fundamentais a todos que compunha esta sociedade, garantidos pela 

obediência aos códigos que refletiriam os princípios vigentes e baseados em três correntes o 

Marxismo, o Pragmatismo e o Existencialismo. Karl Marx (1818 - 1883) deixou a ideia de 

que a moral seria algo imutável e construiu seu pensamento baseado em que esta reflete o 

processo de construção e desenvolvimento social. Sendo, portanto, um processo temporal e 

espacial. Frederich Nietzsche (1844 - 1900) e Charles Sanders Pierce (1854 - 1919), também 

destacavam-se como importantes pensadores deste momento histórico, Nietzche procurando 

superar a dicotomia do bem como verdade e do erro como mal, e ferrenho crítico dos 

representantes do cristianismo, que desqualificava os sentimentos e instintos através de um 

moralismo doentio, sendo portanto necessário reconhecer que o indivíduo fosse soberano, 

orientado por sua consciência e responsáveis por si mesmos.  

Pierce foi considerado o criador do Pragmatismo, – prágma – que significa ação e 

depois prática, um método para auxiliar a compreensão da ciência e da filosofia, distanciando-

se da especulação e vinculando-se aos problemas práticos e utilitaristas, o útil seria o único 

caminho para a verdade o elemento necessário para que os seres humanos pudessem viver e 

conviver. O bom e o ruim seriam relativos e não absolutos, variando a cada situação.  

 

Jean-Paul Sartre (1905- 1980) foi considerado um dos mais importantes pensadores 

do Existencialismo, concepção em que a existência precede a essência e, portanto, o indivíduo 

seria aquilo que quiser ser ou que se projetou ser, sendo este o único responsável por suas 

escolhas, inexistindo qualquer elemento sobrenatural para definição dos seus valores. A ética 

teria como fim a liberdade, e o ser humano é o único responsável para atribuir valor ao mundo, 

a partir das suas experiências concretas e das suas escolhas. Desse modo, não havendo 

parâmetros, leis ou códigos, somente a liberdade decide sendo o fim da moral e o seu valor 
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mais importante. O ser humano na idade contemporânea é a origem e o fim da ética, que deve 

ser capaz de garantir os direitos fundamentais a todos.    

Mais à frente, a Escola de Frankfurt marcou nos séculos XVIII e XIX, a confiança 

absoluta na razão, a responsável pela emancipação do ser humano, tendo como principais 

pensadores Theodor Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973). Estes filósofos 

denunciavam que a razão iluminista até então apresentada como promessa de emancipação do 

ser humano perdeu o seu compromisso ao tornar-se instrumental e a serviço da dominação 

desse e da natureza.  Faltava, dessa maneira, a consciência revolucionária aos trabalhadores 

que se renderam às práticas capitalistas. 

Habermas pensador do segundo momento da Escola de Frankfurt, através da teoria da 

ação comunicativa, ressalta a necessidade de repensar a sociedade democrática, pois entendia 

que esta teria sido reduzida a uma força produtiva. Habermas discorda com os outros 

pensadores desta escola Adorno e Horkheimer pois não acreditava nos trabalhadores como 

agentes de mudança, evidenciando a necessidade de desenvolver a análise a partir das 

condições gerais da racionalidade manifesta em diferentes capacidades e poderes humanos. O 

seu pensamento sedimenta-se na “Ética do Discurso”, em que explica que os princípios de 

justiça e solidariedade são provenientes do princípio moral, e este apenas é válido apenas se 

for capaz de incluir a posição de todos os abrangidos, não só pelo consentimento, mas pela 

participação argumentativa efetiva, de forma a evitar que outros deformassem seus interesses. 

Assim a ética do discurso prescinde o agir comunicativo. 

Como ficou sedimentando neste breve recorte sobre ética ao longo da história, restou 

claro que a grande dificuldade de sua conceituação deriva da sua condição própria de 

constante construção histórica e social.  PASSOS (2008) amoldada mesmo diante interesses 

conflitantes, mas como genuíno reflexo do modo de agir e pensar do ser humano em 

determinado momento, responsável por trazer luz e estímulo à compreensão dos fenômenos 

subjetivos permitindo que o homem reflita e trace limites a atos que possam de alguma forma 

limitar e/ou impedir a realização de valores próprios de convivência. Vivenciamos um 

momento em que a ética passa por momentos de readaptação frente aos novos desafios que 

lhe são impostos, é necessário que o homem possa refletir, não por achismos ou pré-conceitos, 

mas através de pressupostos éticos estabelecidos como parâmetros para um entendimento 

mais claro deste fenômeno. 

Traçado uma breve composição conceitual e histórica de grandes temas desta pesquisa, 

em que  foi possível situar o uso dos algorítmicos inserido em seu ecossistema digital e a ética 

como reflexo do modo de agir e de pensar em determinando momento histórico e antes de 
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buscarmos qualquer conceituação concernente a Governança Algorítmica é importante 

trazermos para esta pesquisa exemplos práticos e principais impactos e dilemas éticos 

associados ao uso dos algoritmos de inteligência artificial. 

 

2.5. ÉTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – CONTEXTUALIZAÇÃO E SEUS 

PRINCIPAIS DILEMAS ATUAIS E POTENCIAIS 

 

De forma proposital, deixamos de citar no subcapitulo anterior um grande expoente 

da Escola de Frankfurt, o filosofo alemão, Martin Heidegger, em especial para que possamos 

como introito a discussão deste examinar a interpretação da sua obra quanto as possibilidades 

de Inteligência Artificial decorrentes da tradição da fenomenologia e hermenêutica 

heideggeriana.  

Segundo WHEELER (2011)41, Martin Heidegger (1889-1976) exerceu influência 

sobre as mais diversas correntes filosóficas do século XX (do pós-estruturalismo francês à 

filosofia analítica da mente, passando pela segunda geração da Escola de Frankfurt), e seu 

pensamento também impactou áreas acadêmicas externas à filosofia, como a teoria da 

arquitetura, a teologia, a teoria literária, a psicoterapia e a ciência cognitiva.  

TRIACCA (2020)42 indica que Heidegger inaugura nova forma de ver os fenômenos, 

demonstrada em sua obra, Ser e Tempo, apontando para uma nova compreensão do conceito 

de verdade. Para HEIDEGGER (2005.p.58) o fenômeno possui dois sentidos: “o que se 

mostra” e “aparência”.  

 

 

A expressão grega ϕαινομενον, à qual remonta o termo “fenômeno”, deriva do verbo 

φαινεσθαι, que significa mostrar-se; φαινεσθαι significa, portanto, o que se mostra, o ser 

mostrante.ϕαινομενονé, ele mesmo, uma formação média de ϕαινω - trazer à luz do dia, pôr 

em claro; ϕαινω pertence à raiz ϕα - como ϕω, a luz, o claro, isto é, aquilo em que algo pode 

se tornar manifesto, pode ficar visível em si mesmo. Como significação da expressão 

“fenômeno” deve-se, portanto, reter firmemente: o-que-se-mostra-em-si-mesmo, o manifesto. 

 
41 Wheeler, M. and Di Paolo, E. A. (2011). Existentialism and cognitive science, in Reynolds, J., Woodward, A., 
and Joseph, F. (eds) The Continuum Companion to Existentialism, Continuum. 
 
42 Triacca, Anderson de Santos. HEIDEGGER E OS LIMITES DAS A.I.: ESTUDANDO A POSSÍVEL 
MORALIDADE DAS MÁQUINAS. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título 
de Mestre em Filosofia, da Universidade de Caxias do Sul, pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
Orientador: Prof. Dr. Itamar Soares Veiga, CAXIAS DO SUL, 2020.  
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Os “fenômenos” são então o conjunto do que está à luz do dia ou que pode ser posto em claro, 

aquilo que os gregos às vezes identificaram simplesmente com o ente. Ora, o ente pode se 

mostrar, a partir de si mesmo, de diversos modos, cada vez segundo o modo-de-acesso a ele. 

Há mesmo a possibilidade de que o ente se mostre como o que ele não é em si mesmo. Nesse 

mostrar-se, o ente aparenta, ele “é como se.... 

 

Esta nova forma de ver os fenômenos, demonstrada na citada obra, preceitua para uma 

nova compreensão do conceito de verdade, o fenômeno, compreendido fenomenologicamente 

como aquilo que se mostra em si mesmo, implica que a verdade não pode mais ser 

condicionada  as aparências, mas precisa estar de acordo com os fenômenos, assim, acaba por 

diferenciar o conceito fenomenológico de fenômeno do conceito “vulgar” de fenômeno. O 

conceito “vulgar” corresponderia ao conceito kantiano, que os fenômenos são a totalidade 

daquilo que afeta nossa intuição empírica.  

TRIACCA (2020) elucida que esta nova visão começa a questionar a aparência, 

colocando a substância no fundamento geral do ser dos entes, e tendo como implicação direta 

a cristalização do sentido de verdade como adequação entre o percebido e o perceber. A 

verdade se torna então adequação a um modelo ideal, ao mesmo tempo humano e metafísico, 

que se desenvolveu até chegarmos na modernidade, sendo que a crítica de Heidegger é apoiada 

na tese de que a metafísica ocidental criou uma ciência que se importa apenas com os 

fenômenos vulgares, e atinge a visão de homem que a fundamenta, e, por consequência, 

também a Psicologia e os modelos que serviram de fundamentação aos teóricos das 

Inteligências de Máquina. 

Segundo o mesmo autor, ainda que os algoritmos mostrem-se muito superiores à 

racionalidade humana, isto não significa sinais de consciência, mas sim, em sintonia com as 

ideias Hedeggerianas da entifição do ser e da mudança na essência da verdade através da 

elevação dos fenômenos vulgares, sendo que tal caminho do esquecimento do ser que nos 

converteu em civilização técnica fez com que a representação tomasse conta das ciências no 

geral, e talvez isso explique porque nossas inteligências artificiais ainda não apresentam 

qualquer sinal de consciência: toda nossa tecnologia é representacional e formal, enquanto a 

consciência é semântica. 

Assim, temos que o atual estágio da inteligência artificial, seja em seu paradigma 

simbolista, seja conexionista, que foram objeto de breve análise nesta pesquisa em linhas 

anteriores. Neste momento, são incapazes de suportar toda complexidade envolvida em criar 

uma consciência, assim, poderíamos afirmar, com certa propriedade, que o modo de 
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compreender suas ações não pode ser o mesmo modo que usamos para compreender as ações 

humanas, pois sua inteligência – Linear é muito diferente da nossa - Semântica. 

Hubert DREYFUS (1929-2017), influente pela aplicação da fenomenologia de Ser e 

Tempo ao nascente campo da inteligência artificial, em artigo publicado no MIT em 1992, 

intitulado What Computers Still Can’t Do: A Critique of Artificial Reason43, prediz que a 

inteligência artificial, traduzidas em representações estereotipadas de situações, não seria 

capaz de entender uma situação que se desviasse das representações dadas. A sensibilidade 

humana em estar em uma situação envolve um conhecimento de tipo pragmático, um senso 

holístico da situação. Dessa forma, a inteligência artificial ao operar com um modelo 

atomístico de regras sintáticas, portanto um modelo computacional se resumiria a uma 

representação exaurida pelo arranjo de suas partes, sendo que o senso da inteligência humana 

envolve um senso de totalidade que não se reduz às articulações entre suas partes e que 

prevalece propriamente nas possibilidades práticas.   

Assim, segundo GOMES (2018)44, em análise aos estudos de Dreyfus, explana que o 

amontoamento incessante de dados não fundamenta o engendramento de comportamento 

inteligente, pois ser-aí significa exatamente o já estar imerso no-mundo ou ser um com o 

mundo. Não há uma representação, por parte do organismo, de seu exterior, pois os contextos 

de solicitações práticas são fundamentados de modo não representacional pela 

intencionalidade operante que, ao contrário da intencionalidade de ato, funciona na esfera de 

não-separabilidade entre sujeito e objeto, isto é, na esfera antepredicativa,  Assim, o mundo 

mostrar-se-ia mais significativo ao Dasein não pelo armazenamento cada vez maior de 

significações de fatos brutos, isto é, de átomos lógicos, mas pela totalidade existencial da 

situação na qual cada Dasein encontra-se engajado.  

Contextualizando os ensinamentos acima ao que se busca com este subcapítulo, 

citando SEARLE (1997)45, temos uma análise sobre entre a inteligência artificial forte (strong) 

e inteligência artificial fraca (weak). A inteligência artificial fraca é aquela em que as 

máquinas conseguem passar no Teste de Turing, performando competências linguísticas 

indiscerníveis de um ser humano, já a forte pressupõe a possibilidade de máquinas que 

 
43 DREYFUS, H. L. What Computers Still Can't Do: A critique of Artificial Reason. Cambridge: MIT Press, 
1992. 
 
44 Gomes, Rodrigo Benevides Barbosa, HUBERT DREYFUS E MARTIN HEIDEGGER: REPRESENTAÇÃO 
E COGNIÇÃO. Kínesis, Vol. X, n° 22, Julho 2018, p.164-175 
 
45 Searle, John R., 1980, “Minds, Brains, and Programs”, Behavioral and Brain Sciences, 3(3): 417–424. 
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performem competências próprias de um ser humano, ou seja, não apenas aparentam como 

possuem igualmente todas as competências humanas, inclusive a consciência, para tanto estes 

maquinas precisariam de intencionalidade, sendo este produto da características causais do 

cérebro.  

Ainda que se possa acreditar que, em um até breve futuro, máquinas dotadas de 

inteligência artificial possam adquirir o senso de emergência de um autêntico agente artificial 

moral, com deliberações intencionais em perspectiva de primeira pessoa, onde o ética estaria 

inserida na forma de atuação da inteligência artificial, neste momento da história, temos como 

elemento de estudo mais palpável a ética aplicada à inteligência artificial e aquela decorrente 

de sua aplicação.  

SILVEIRA (2020) explicita que a ética aplicada à inteligência artificial busca 

estabelecer os princípios que devem nortear as pesquisas sobre autômatos, robôs e algoritmos. 

Outro campo de pesquisa é quais seriam os desafios éticos decorrentes da aplicação da 

inteligência artificial, ou seja, quais as consequências éticas do uso da inteligência artificial 

no convívio humano.  

Pela proximidade técnica e realidade fática, para esta pesquisa trataremos sobre a ética 

aplicada à inteligência artificial e aquela decorrente de sua aplicação. Segundo MÜLLER 

(2018)46, nestes dois temas, a ética vislumbra a inteligência artificial como objeto, ou seja, 

como instrumento utilizado pela vontade e racionalidade humana o que nos exige a discussão 

sobre a responsabilidade moral de seus agentes. Passamos a ter agentes artificiais, moldados 

pela inteligência humana que possuem, até certo ponto, capacidade de ação, que, por sua vez, 

independe de consciência.  

Quando se traz a discussão da ética aplicada à inteligência artificial, o principal 

questionamento que se faz é como deveriam ser estruturados os algoritmos de modo a garantir 

a proteção dos indivíduos face as ameaças da inteligência artificial?  

ASIMOV (1942)47, traz o exemplo mais famoso de resposta ao questionamento acima 

ao instituir as três leis da robótica, 1) um robô não pode ferir um humano ou permitir que um 

humano sofra algum mal; 2) os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos 

 
46 MÜLLER, Vincent C. Ethics of Artificial Intelligence. In: ELLIOTT, Anthony (ed.). The Routledge social 
science handbook of AI. London: Routledge. p. 1-20.   
 
47 ANDERSON, S. L. Asimov’s “three laws of robotics” and machine metaethics. AI & Soc, v. 22, 2008, p. 477-
493, p. 493.   
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casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei; e 3) um robô deve proteger 

sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. 

Ainda que de reconhecida relevância e importante marco teórico, ANDERSON (2008)48 

destaca certas incoerências nestas leis ao predizer:  

 

e se um, robô para proteger um humano, tivesse de causar mal a outro humano? E se o humano 

causasse mal a si mesmo? Poderia o sistema agir para impedir? Haveria conflito entre o livre-

arbítrio humano e o paternalismo artificial? O que significaria “causar dano”? Alimentar-se 

mal? Qual a extensão desse dever de cuidado ou tutela? (ANDERSON 2008, p. 477).  

 

SILVEIRA (2020) indica que a caso fosse possível estabelecer os princípios de boa 

formação de algoritmos éticos seria o Santo Graal da ética artificial, entretanto deveria aceitar 

a incompletude e a inconsistência eventual como um destino manifesto. Assim, considerando 

que um catálogo completo, consistente e racional de princípios éticos aplicados à IA é algo 

impossível, uma alternativa seria a possibilidade que este sistema seja flexível o bastante para 

solucionar dilemas que se apresentarem podendo escolher, a partir de um conjunto de regras 

predefinidas, qual a decisão ética a tomar.   

Ainda segundo SILVEIRA (2020), derivado da ética aplicada a inteligência artificial 

temos os desafios éticos decorrentes da aplicação da IA. Quais as consequências éticas do uso 

de IA no convívio humano, fazendo com que surjam desafios éticos desse uso cada vez mais 

disseminado e ubíquo dos sistemas de inteligência artificial.  

Quanto ao dilemas éticos decorrentes da aplicação da inteligência artificial, ainda que 

existam uma boa gama de renomados trabalhos que contemplam o tema deste subcapítulo, 

para esta pesquisa iremos, sem prejuízo de outras citações, nos filiar ao estudo do European 

Parlimentary Research Service – EPRS desenvolvido pelo Panel for the Future of Science 

and Technology intitulado “The Ethics of Artificial Inteligence: Issues and Initiatives”49, 

publicado em Março de 2020, que baseado em renomados autores e em claro marco de 

protagonismo da União Europeia, de forma bastante prática, traz importantes exemplos, 

reflexões e contribuições sobre o tema.  

 
48 ANDERSON, S. L. Asimov’s “three laws of robotics” and machine metaethics. AI & Soc, v. 22, 2008, p. 477-
493, p. 493.   
49 European Parlimentary Research Service – EPRS desenvolvido pelo Panel for the Future of Science and 
Technology intitulado “The Ethics of Artificial Inteligence: Issues and Initiatives”, disponível em HTTP 
://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)634452. Acesso em 26 de abril de 2020.  
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O acima citado estudo traça seis grandes classes em que o dilema de ética e o uso de 

algoritmos de inteligência artificial podem ser destacados, (i) impactos sociais, (ii) impactos 

psicológicos, (iii) impactos nos sistemas financeiros, (iv) impactos nos sistemas jurídicos, (v) 

impactos no meio-ambiente e (vi) impactos na confiança.  

No que ser refere a (i) impactos sociais puderam ser elencados, cinco subdivisões: 

 (a) Mercado de Trabalho, 
 (b) Desigualdade,  
 (c) Privacidade, direitos humanos e dignidade,  
 (d) Bias e, 
 (e) Democracia.  
 

Quando falamos do impacto e dilemas éticos do uso de algoritmos de inteligência 

artificial no mercado de trabalho a principal preocupação é sem dúvidas a substituição de 

postos de trabalho pelo uso de mecanismos automatizados. A inteligência artificial já é 

largamente utilizada no mercado financeiro, transporte, exploração espacial e atividades 

médicas e de saúde, bem como veículos autônomos e drones já tomam espaço em atividade 

que antes eram necessário grande intervenção humana.  

Ainda que alguns autores não concordem com a corrente substituição da força de 

trabalho por mecanismos automatizados e controlados por inteligência artificial, como WEST 

(2018)50, que prediz que ainda que que alguns postos de trabalho tendam a deixa de existir, 

outros que envolvam e necessitem de uma maior formação serão criados, FREY e OSBORNE 

(2013)51 calculam que cerca de 47% da força de trabalho americana será automatizada nos 

próximos 20 anos, sendo está claramente uma tendência em todos os países do mundo ainda 

que em percentuais e o período possam se alterar a depender do estágio de crescimento de 

cada nação.  

Adicionalmente, em pesquisa manejada por DUCKWORTH e OSBORNE (2019) com 

156 acadêmicos e profissionais especialistas em machine learning, robótica e inteligência de 

sistemas, quando perguntados quais atividades atuais poderiam ser automatizadas e quais não, 

as respostas foram que poderiam ser automatizadas aquelas manifestamente repetitivas e que, 

por sua natureza, demandariam menor formação. Assim como aquelas que demandariam 

precisão, em que os seres humanos, dificilmente ou tendentemente, a diversos erros não 

 
50 West, D. M. (2018). The Future of Work: Robots, AI, and Automation. Brookings Institution Press Washington 
DC. 
 
51 Frey, C, B. and Osborne, M, A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation? Oxford Martin Programme on the Impacts of Future Technology. 
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poderiam prestar, bem como aquelas atividades que menos exposição estariam a substituição 

as pesquisas indicaram aquelas que carecerem de criatividade, dinamismo e tendências de 

orientações humanas (human oriented tends).  

O estudo da EPRS ainda destaca os potenciais efeitos discriminatórios sobre diferentes 

públicos, tais como os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, pois apesar de 

terem sido expostos a um ambiente tecnológico com pouca ou quase nenhuma prática ou 

experiência, foi ainda adquirida para lidar com este no desempenho de suas funções. Assim 

como foi destacado as mulheres que hoje desempenham funções de cuidadoras e ainda são 

minorias e pessoas em situações de pobreza que, muitas vezes, não tem oportunidade de 

crescimento e desenvolvimento técnico e profissional.  

Quanto à desigualdade, o referido estudo traz a necessidade de que os algoritmos de 

inteligência artificial sejam capazes de identificar e excluir conteúdo ofensivos e 

discriminatórios. Entretanto, o viés discriminatório não é um conceito uníssono e dependerá 

da linha de formação dos atores e programadores de inteligência artificial ou da linha da visão 

da empresa que busca uma solução automatizada para seus negócios. 

CONN (2018)52 sugere que a inteligência artificial deveria ser declarada como um bem 

“não privado”, um bem para benefícios de todos. Contudo, tal sugestão prescindiria de forte 

uma mudança política e cultural, que neste estágio de uso da tecnologia dificilmente seria 

possível. Sendo assim, O Future of Life Institute53 lista uma série de recomendações para 

enfrentar o impacto das tecnologias de inteligência artificial no ambiente de relações de 

trabalho, em que podemos destacar, programas de desenvolvimento e suporte social a pessoas 

vulneráveis. Sendo que estes programas prescindem políticas econômicas, que poderiam se 

materializar através de impostos incidentes sobre atividades ligadas ao uso de tecnologias que 

envolvam robôs e algoritmos de inteligência artificial.  

Nemitz (2018)54 ainda destaca que seria muita “inocência” ignorarmos que a 

inteligência artificial será concentrada nas mãos de poucos gigantes, basicamente cinco 

grandes empresas – Google, Facebook, Microsoft, Apple e Amazon, que atualmente exercem 

 
52 Conn, A. (2018) AI Should Provide a Shared Benefit for as Many People as Possible, Future of Life Institute, 
10 Jan 2018 [online] Disponível em: < https://futureoflife.org/2018/01/10/shared-benefit-principle>, Acesso em 
22 de março de 2021. 
 
53 Future of Life Institute (2019). National and International AI Strategies.Future of Life Institute. [online] 
Disponível em: <https://futureoflife.org/national-international-ai-strategies>. Acesso em 22 de março de 2021 

 
54 Nemitz, P, (2018). Constitutional democracy and technology in the age of artificial intelligence. Philosophical 
Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 376 (2133). 
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grande influência em áreas sensíveis da construção contemporânea da história democrática. 

Explorando, desse modo, em especial dados e pesquisas cientificas para influenciar 

pensamentos e atitudes o que pode trazer instabilidade política e grande impacto social.  

Quanto à Privacidade, Direitos Humanos e Dignidade, é necessário termos o claro 

entendimento que mais e mais comuns serão os momentos em que dividiremos nossa vida 

privada com sistemas de inteligência instalados em nossa casa. SMITH (2018)55 presidente 

da Microsoft, destaca que o uso de tecnologias inteligentes faz com que nasçam questões que 

impactam nos mais fundamentais direitos humanos tais como o direito de expressão e 

privacidade.  

Como citado por PASQUALE (2015)56, acompanhamos o crescente uso de 

mecanismos de identificação facial, em que qualquer um pode ser identificado, ou ser objeto 

de um procedimento de data mining, para influenciar nossos hábitos de consumo ou influência 

em redes sociais. No entanto, CADWALLADR (2017)57 destaca o grande poder de influência 

dos algoritmos de Inteligência Artificial, uma vez que tem acesso aos nossos hábitos, podendo 

identificar tendências e formas de pensamento, predisposições políticas e econômicas e ainda 

buscarem formas as mudarem. 

Não podemos nos furtar, nesta parte, de nossa pesquisa em destacar a grande influência 

que General Data Protection Regulations – GDPR, tiveram sobre a questão da privacidade 

sendo um marco para a preservação da privacidade dos cidadãos, e modelo para diversas 

outras legislações ao redor do mundo. Inclusive, a lei nacional de proteção de dados a LGPD 

– Lei Geral de Proteção de Dados, em que GOMES (2018) destaca como principais 

disposições:  

1. Usuários podem, em algumas situações, ver, corrigir ou até deletar as informações que 

empresas guardam sobre ele; 

2.  Empresas devem coletar apenas dados necessários para que seus serviços funcionem;  

3. Coleta e uso de dados pessoais só podem ser feitos com consentimento explícito;  

4. Qualquer serviço conectado tem de conceder ‘direito ao esquecimento’;  

 
55 Smith, B. (2018). Facial recognition technology: The need for public regulation and corporate responsibility. 
Microsoft on the Issues. Disponível em:<https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/07/13/facial-
recognition-technology-the-need-for-public-regulation-and-corporate-responsibility/> . Acesso em 13 de janeiro 
de 2020.  
56 Pasquale, F. (2015). The Black Box Society: The Secret Algorithms that Control Money and Information. 
Cambridge, MA, Harvard University Press. 
 
57 Cadwalladr, C. (2017b). Robert Mercer: The big data billionaire waging war on mainstream media. The 
Guardian. 
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5. Informações de crianças ganham proteção especial;  

6. Clientes que tiverem dados hackeados devem ser avisados em até 72 horas;  

7. Empresas devem informar com linguagem compreensível sua política de proteção de 

dados;  

8. Infratores são punidos com multa pesada, de € 20 milhões ou 4% do volume global de 

negócios da empresa.  

9. Dados de europeus podem ser transferidos só para países com lei de proteção de dados 

equivalente à lei europeia;  

10. Empresas que tratem dados de europeus têm de seguir a lei europeia caso estejam em 

países não considerados “portos seguros”;  

11.  Grandes processadoras de informação têm de guardar registros sobre todas as vezes em 

que manipularam dados. 

Ainda que signifiquem um marco legal de grande relevância, há que se destacar, para 

fins desta pesquisa, que as citadas leis de proteção de dados são aplicáveis à proteção de dados 

pessoais, mas não protegem dados em condições agregadas e anônimas que são regularmente 

usadas para desenvolvimento para modelos de treinamentos de modelos de predição, como 

destacado no estudo da EPRS (2020). Uma vez que, ainda que os dados pessoais estejam 

protegidos pelos regulamentos nacionais, os mesmos podem, em determinadas condições, 

serem usados para construções de modelos que predizem tendências, hábitos de pequenos ou 

grandes grupos que podem influenciar em direitos pessoais.  

VEALE (2019)58 sustenta a necessidade de que exista proteções extras sobre os dados 

pessoais que são utilizados para desenvolvimento e treinamento de modelos algorítmicos, tais 

como o direito de determinados agentes terem acesso aos modelos, saber as suas bases, 

saberem a que estão sendo transmitidos e comercializados, e de serem excluídos em 

determinados casos e que seja garantido o direito de oposição ao uso.  

Quanto a BIAS, em que podemos traduzir para viés, é importante sempre termos em 

mente que os algoritmos de inteligência artificial são criados por humanos. Portanto, 

susceptíveis a vieses próprios daqueles que são responsáveis pelo treinamento e 

desenvolvimento de mecanismos tecnológicos ou softwares, tendo vários exemplos de 

tratamentos ofensivos e discriminatórios. 

 
58 Veale, M., Binns., (2019). Algorithms that remember model inversion attacks and data protection law. 
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 376 
(2133). 
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ProPublica (2016)59 conseguiu elementos que comprovaram que o COMPAS 

(Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) um software de 

machine learning, utilizado em alguns estados dos Estados Unidos, para avaliar a 

probabilidade de reincidência ao cometimento de crime, continha um forte viés 

discriminatório a negros americanos. DATTA (2015)60, baseado na análise de pesquisas, 

concluiu que sistemas de automatizados de distribuição de propagandas são mais propensos a 

esta entrega de ofertas de empregos bem remunerados a homens do que a mulheres.  

DASTIN (2018)61 destaca o viés discriminatório contido na ferramenta intitulada 

Amazon Self-Learning, utilizada para avaliação de perfis daqueles que estão buscando 

oportunidade de emprego em que os homens foram ranqueados de forma significativamente 

mais favorável do que as mulheres. Quanto tratamos da questão do uso de algoritmos e o seu 

impacto nas democracias, como comentado anteriormente, a concentração da tecnologia, dos 

poderes econômicos e políticos em uma pequena gleba de empresa, podem gerar distorções e 

resultados manipulados, por exemplo quanto ao uso de Fake-News e o uso de redes sociais. 

Ao contrário de um passado nem tanto remoto, atualmente os candidatos tem um 

grande acesso às informações e a um grande poder de influência que foram permitidos pela 

tecnologia de Big Data, que, por um lado, pode ser positivo para os candidatos, mas evidencia 

o grande poder de tecnologias que utilizam algoritmos podem ter sobre as campanhas, 

inclusive para o lado negativo significando potencias danos às democracias, por exemplo 

quando do recente uso nas eleições presidenciais americanas de 2016 ou na votação do Brexit 

no Reino Unido, onde ficou claro a utilização de “bots” – contas e mecanismos autônomos, 

que foram usados para espalhar informações dotadas de vieses e propagandas via redes 

sociais, como indicado por PHAN, GORODNICHENKI e TALAVERA (2018)62. 

 
59 ProPublica. Machine Bias. ProPublica. Disponível em:< https://www.propublica.org/article/machine-bias-
risk-assessments-in-criminal-sentencing>. Acesso em 30 de abril de 2021. 
 
60 Datta, A., Tschantz andM.C., Datta, A. (2015). Automated Experiments on Ad Privacy Settings – A Tale of 
Opacity, Choice, and Discrimination. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies. 
61 Dastin, J. Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. Reuters. Disponível em : 
<https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scrapssecret-ai-recruiting-
tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G.> Acesso em 22 de junto de 2021.  
 
62 Pham, T., Gorodnichenko, Y. and Talavera, O. (2018). Social Media, Sentiment and Public Opinions: 
Evidence from #Brexit and #USElection. NBER Working Papers w24631. The National Bureau of Economic 
Research; Cambridge, MA. 
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BRADSHAW e HOWARD (2017)63 publicaram um estudo em que, pelo menos 28 

Estados incluindo tanto democracias quanto regimes autoritários, aplicaram tecnologias de 

inteligência artificial para manipular a opinião pública ou atacar opositores e instituições 

democráticas incluindo jornalistas e dissidentes políticos, através de mídias sociais. Segundo 

autores, bots foram utilizados por atores governamentais na Argentina, Iran, México, 

Filipinas, Rússia, Arábia Saudita, Corea do Sul, Siria, Turquia e Venezuela.  

No Brasil, o estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Fundação 

Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FespSP) (2020)64 mostrou que robôs foram 

responsáveis por mais da metade das publicações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro no 

Twitter, desde as últimas eleições presidenciais. 

Ainda quanto a este cenário importante destacar o papel do Echo Chambers65,  em que, 

através das mídias sociais, temos o aumento do uso de ANRs – Algorithmic News 

Recommenders que identificam e customizam notícias às pessoas baseadas em seus próprios 

interesses GILLESPIE, (2014)66, HARAMBAM (2018)67, destaca que a disposição e a 

customização de notícias e informações baseado no seu histórico de busca diminuiu a chance 

destas encontrarem diferentes conteúdos, contrapontos opiniões e pontos de vistas. PARISER 

(2011)68 ressalta que o uso de echo chambers pode ser perigoso, incrementando a polarização 

 
63 Bradshaw, S., and Howard, P. (2017) Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized 
Social Media Manipulation. In Woolley, S. and Howard, P. N. (Eds.) (2017) Working Paper: Project on 
Computational Propaganda,. Oxford, UK. Disponível em :http://comprop.oii.ox.ac.uk/. Acesso em 13 de janeiro 
de 2020.  
 
64 KALIL, I. & SANTINI, R. M. “Coronavírus, Pandemia, Infodemia e Política”. Relatório de pesquisa. 
Divulgado em 01 de abril de 2020. 21p. São Paulo / Rio de Janeiro: FESPSP / UFRJ.  
65 Nas palavras de Coleonni, dentro de seu estudo sobre a ocorrência das “Echo Chambers no Twitter”, as Echo 
Chambers são fenômenos que atestam a homofilia política em certo ambiente. Uma Echo Chamber é um lugar 
onde são reforçadas perspectivas e convicções estabelecidas, desafiando a concepção da internet como uma 
esfera pública de discussão democrática e reforçando pontos políticos de vista preconcebidos através da 
exposição seletiva à conteúdo político, neste caso, a internet funciona como uma câmara de eco, onde orientação 
política é reafirmada. Tal efeito, segundo Coleonni, tem origem na tendência dos indivíduos a criar grupos 
homogêneos e se afiliar com indivíduos que compartilhem sua visão política. COLEONNI, Elanor; ROZZA, 
Alessandro; ARVIDSSON, Adam. Echo Chamber or Public Sphere? Predicting political orientation and 
measuring political homophily in Twitter using big data. Journal of Communication. Disponível em: . Acesso 
em: 15 dez. 2017. 
 
66 Gillespie T. (2014). The relevance of algorithms. In Gillespie, T., Boczkowsi, P. J., Foot, K. A. (eds.) (2014). 
Media technologies: essays on communication, materiality, and society.Cambridge, MA: MIT Press. pp. 167-
194. 
 
67 Harambam, J., Helberger, N., and Van Hoboken, J. (2018). Democratizing algorithmic news recommenders: 
how to materialize voice in a technologically saturated media ecosystem. Philosophical Transactions of the 
Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 
 
68 Pariser E. (2011). The filter bubble: what the Internet is hiding from you. London, UK, Penguin. 
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social, em que apenas seriam consideradas os seus próprios pontos de vista, impedindo que 

um importante pilar da democracia que é a interação de ideias seja vivenciada.  

Quando falamos do impacto da inteligência artificial na (ii) psicologia humana, temos 

que ressaltar que as relações são o marco da existência humana,  e em um breve futuro estas 

relações e interações serão estabelecidas entre humanos e robôs desenvolvidos para se 

apresentarem e aparentarem como humanos e com isso as relações com estes podem se 

apresentar em formatos emocionais. No entanto, esta relação tanto é susceptível à 

manipulação, pois os robôs a qual podem ser dedicados confiança e até mesmo amor, podem 

servir para manipular as pessoas (SCHEUTZ,2012)69. Neste momento, uma predição de qual 

serão os efeitos desta interação é deveras difícil, BORESTEIN e ARKIN (2019) e qual seria 

os efeitos mentais e de interação social de um término de relação pode causar ao seu usuário. 

Há que se destacar a interação que humanos e maquinas poderão ter também no âmbito 

de relações amorosas e sexuais – sexbots - quanto a este ponto a EPRS propõe algumas 

reflexões: (a) poderiam os robôs mudarem de alguma forma as crenças, atitudes e/valore tais 

como hoje temos nas relações entre humanos? (b) Haveríamos de nos esforçar em manter 

relações humanas naturalmente imperfeitas já que poderia se ter uma relação com robôs sem 

quaisquer desafios relacionais? (c) A natural submissão da máquina e a distorção e 

afastamento a relações humanas poderiam favorecer a relações violentas entre humanos, como 

reflexo e pela ausência de clareza e superficialidades das interações entre homem e máquina? 

Ainda que não tenhamos no momento parâmetros para elucidar tais proposições, 

CHRISTAKIS (2019)70 destaca que máquinas, desenvolvidas para agirem como nós, podem, 

sim, afetar as relações sociais e a nossa capacidade de cooperar com o outro, incluindo amor, 

amizade cooperação e o ato de ensinar. Ou seja, a inteligência artificial pode mudar a forma 

de amar, não apenas como nos relacionamos com as máquinas, mas especialmente como nos 

relacionamos com o outro. 

Quanto ao impacto dos algoritmos no (iii) sistema financeiro, este essencialmente já 

está envolto a esta tecnologia pelo grande volume de dados em alta velocidade que são 

trafegados e pelo uso de inteligência artificial para sua análise, o que se assevera, neste 

 
69 Scheutz, M. (2012). The inherent dangers of unidirectional emotional bonds between humans and social robots. 
In: Lin, P., Abney, K. and Bekey, G. (eds.). Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics, MIT 
Press, pp.205-221. 
70 Christakis, N.A (2019) How AI Will Rewire Us. The Atlantic Magazine, April 2019 Issue. Disponível em: 
<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2019/04/robots-human-relationships/583204/>. Acesso em 23 
de junho de 2021. 
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momento, é se haveria a possibilidade de agentes financeiros autônomos cometerem crimes, 

incluindo a manipulação de mercados  (KING, 2019)71. Destaca-se também a possibilidade 

de conluio para fixação de preços, agentes comerciais dotados de inteligência artificial podem 

aprender sobre o mercado e agir instantaneamente com o movimento de outros agentes e 

concorrentes. 

 A inteligência artificial também traz uma série de questionamentos éticos quando 

tratado os seus impactos nos sistemas jurídicos, em especial se esta tecnologia poderia ser 

responsável por descumprimentos na seara criminal e cível e por fim como seria esta 

responsabilização. A modelagem de sistemas de identificação de crimes pode ser inadequada 

(KING, 2019). Há ainda casos em que a autoria do crime pode ser confundida entre o homem 

e a máquina, (MCALLISTER, 2017)72 a autoria intelectual é de determinado agente humano 

e a autoria matéria é praticado pela máquina.  

 KINGSTON (2018)73, em referência às definições trazidas por HALLEVY (2010)74, 

em como a inteligência artificial pode ser vista sob as leis criminais prediz: 

 

(a) Perpetrado por outro: Se uma ofensa é materializada por um agente incapaz, uma 

criança ou alguém sem a plena capacidade mental logo este se enquadra em uma 

excludente de ilicitude. Entretanto se este agente é instruído por outro dotado de 

capacidade intelectual plena, logo este agente responde pelo crime. Sob esta 

premissa um ente de inteligência artificial, pode ser objeto de manipulação por 

outro agente dotado de capacidade intelectual. 

 

(b) Consequência Natural-Provável: Neste caso o ente dotado de inteligência artificial 

age conforme foi programado, portanto o eventual ato criminal é consequência do 

cumprimento das suas premissas de criação. Tal pode ocorrer por exemplo quando 

um robô dotado de inteligência artificial é criado para substituir determinados 

 
71 King, T.C., Aggarwal, N., Taddeo, M. et al. (2019). Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary 
Analysis of Foreseeable Threats and Solutions. Sci Eng Ethics. pp.1-32 
72 McAllister, A. (2017). Stranger than science fiction: The rise of AI interrogation in the dawn of autonomous 
robots and the need for an additional protocol to the UN convention against torture. Minnesota Law Review. 101, 
2527–2573. 
 
73 ton, J. K. C. (2018) Artificial Intelligence and Legal Liability. Disponível em: 
<https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1802/1802.07782.pdf.> 
 
74 Hallevy, G. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities (February 15, 2010). Disponível em  
SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1564096>  or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1564096>. Acesso em 13 de 
janeiro de 2021.  
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trabalhadores e os vê como ameaça ao seu propósito, assim aquele que desenvolve 

e programou este robô deve ser responsabilizado se for comprovado que está era 

uma consequência esperada e natural à forma que o aquele foi desenvolvido pela 

inaptidão e não apropriável criação e não porque este fora criado para fazer algo 

mal. 

 
(c) Responsabilidade Direta: Neste caso temos tanto a autoria intelectual quanto a 

material relacionados a inteligência artificial, em exemplo bem simples, um 

programa de inteligência artificial que opera um carro autônomo e é flagrado em 

excesso de velocidade, mas neste caso é bastante difícil buscar uma punição, 

merecendo portanto uma melhor análise e desenvolvimento legislativo.  

 

Ainda relacionado a potenciais crimes, não seria novidade se em um futuro bem 

próximo os carteis de droga usassem de inteligência artificial para suportar o tráfico de drogas, 

seja por meio da venda ou pelo uso de veículos autônomos para transporte de produtos ilícitos. 

SHARKEY (2010)75, indica uma grande preocupação com o uso de drones e destaca que 

submarinos autônomos já foram encontrados para o transporte de cocaína pelos Estados 

Unidos. Os chamados UVV – Unmanned underwater vehicles como podem ser operados de 

forma autônoma, pode ser quase impossível saber quem são os criminosos por trás do seu uso 

(GOGARTY, E HAGGER, 2008)76.  

Há que se destacar a responsabilidade civil que entes dotados de inteligência artificial 

podem causar, como os carros autônomos, nestes casos há quem caberá a responsabilidade? 

É aceitável que esta será dos seus desenvolvedores, mas a constituição de provas e indicação 

de defeitos de software, serão deveras complicadas (GURNEY, 2013)77, diferente do que 

temos hoje, em que a comprovação de negligência, imperícia, imprudência ou até mesmo o 

dolo pode ser mais fácil.  

 
75 Sharkey, A., and Sharkey, N. (2012). Granny and the robots: ethical issues in robot care for the elderly. Ethics 
and Information Technology. 14 (1): 27-40. 
 
76 Gogarty, B., & Hagger, M. (2008). The laws of man over vehicles unmanned: The legal response to robotic 
revolution on sea, land and air. Journal of Law, Information and Science, 19, 73–145. 
 
77 Gurney, J. K., (2013). Sue My Car, Not Me: Products Liability and Accidents Involving Autonomous Vehicles. 
unpublished manuscript. 
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Ainda que a inteligência artificial possa ser um grande aliado ao (v) meio ambiente, 

ajudando por exemplo com o gerenciamento dos índices de poluição, existem alguns dilemas 

a serem considerados, a começar pelas fontes naturais que são base para mecanismos 

eletrônicos. Por exemplo, a extração do níquel, cobalto, grafite para o uso em baterias de lítio, 

encontrados desde smartfones até carros elétricos, com o incremento do uso de mais e mais 

mecanismos de inteligência artificial, mais necessário será a exploração de tais elementos 

(KHAKUREL,2019)78. 

A obsolescência dos produtos já tão comum nos dias de hoje, será, cada vez maior, 

com o maior consumo por tecnologia cada vez mais moderna, tais como robôs, o que resultará 

a um maior número de lixo eletrônico (KHAKUREL,2019). A (vi) confiança é a base das 

relações humanas e, como visto ao longo desta pesquisa a inteligência artificial tem sido cada 

vez mais usada em nosso dia a dia, no transporte, serviços industriais, saúde, educação, 

segurança e entretenimento. Entretanto, tais mecanismos precisam respeitar fundamentos 

humanos básicos, valores e o bem-estar da população (DIGNUM, 2018)79. Este é sem dúvida 

um dos principais dilemas éticos da inteligência artificial, como atribuir veracidade, 

confiança, transparência a estes mecanismos. Quais seriam as suas bases principiológicas? A 

quem caberia as impor? A quem deverá prestar contas? Aos seus próprios desenvolvedores, a 

governos, a ambos ou a nenhum deles?  

A fim de que possamos traçar algumas diretrizes básicas para a esta pesquisa buscando 

atingir o seu fim que é a proposição das bases para um framework que garanta preceitos Éticos 

nas interações Humana com a Inteligência Artificial, será feito um levantamento com base 

nos estudos e iniciativas globais manejada por órgãos e instituições independentes, elencadas, 

dentre outros mas em especial pela European Parlimentary Research Service – EPRS, bem 

como por governos estatais que de forma responsável pensam em como lidar com a 

inteligência artificial e com base em quais preceitos.   

 

2.5.1 INICIATIVAS GLOBAIS PARA INTERAÇÃO DA ÉTICA COM A 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. 

O principal objetivo desta etapa de pesquisa é traçar, face aos estudos de renomadas 

instituições dispostas ao redor do mundo, pontos de convergência principiológicos e temáticos 

 
78 Khakurel, J.,Penzenstadler, B., Porras, J., Knutas, A., and Zhang, W. (2018). The Rise of Artificial Intelligence 
under the Lens of Sustainability. Technologies. 6(4), 100. 
79 Dignum, V. (2018). Ethics in artificial intelligence: introduction to the special issue. Ethics and Information 
Technology. 



62 

 

ao que foi anteriormente apresentado, ou seja, todo o referencial teórico alicerçado no The 

Ethics of Artificial Inteligence: Issues and Initiatives de forma a ratificar e robustecer os 

resultados encontrados neste.  

Esta análise terá como suporte iniciativas globais e servirão como base para a pesquisa 

a (a) identificação do estudo, (b) local do estudo, (c) principais questões identificadas, (d) 

publicações, (e) fonte de subsídio monetário e (f) site de consulta. 

 

Iniciativas Globais para interação da ética com a inteligência artificial 

1- Identificação do estudo The Institute for Ethics in Artificial Intelligence 

Local do estudo Alemanha 

Principais questões identificadas 

Estudo centrado no ser humano ancorado nas análises sociais e culturais, face aos 

rápidos avanços da inteligência artificial, abrangendo disciplinas, tais como: filosofia, 

ética, sociologia e ciência política. 

Publicações  Annual Report 2020 

Fonte de subsídio monetário 7,5MM de dólares repassados pelo Facebook em 2019 

para suporte de 5 (cinco) anos de estudo. 

Site de consulta www.ieai.mcst.tum.de 

https://ieai.mcts.tum.de/wp-
content/uploads/2021/03/IEAI-Annual-Report-
2020.pdf 

 

2- Identificação do estudo The Institute for Ethical AI & Machine Learning 

Local do estudo Reino Unido 

Principais questões identificadas 

O Instituto objetiva minimizar os riscos associados à inteligência artificial (IA) e 

permitir o seu melhor uso através de modelos que garantam o desenvolvimento ético e 

consciente de projetos, em diversas indústrias, com base em 08 princípios. 1 - 

Humanidade aumentada: sugere a reflexão sobre os impactos de predições incorretas, 

incluindo um humano na revisão dos processos sempre que possível; 2 - Avaliação de 

vieses: os profissionais devem se dedicar a desenvolver processos que permitam 

compreender, documentar e monitorar quaisquer vieses dos seus códigos e sistemas; 3 

- Explicabilidade: já que uma máquina estará tomando decisões, é preciso ferramentas 

e processos que sejam transparentes e explicativos sobre as decisões tomadas por esses 

sistemas; 4 - Operações reproduzíveis: prezar para que seja possível reproduzir os 
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resultados obtidos pelo sistema de machine learning; 5 - Estratégia para lidar com o 

desemprego: se a automação pode deixar trabalhadores sem função, os 

desenvolvedores devem se esmerar em identificar e documentar informações que 

permitam que os negócios que estão sendo afetados possam fazer ajustes para 

minimizar os impactos entre os trabalhadores que serão dispensados; 6 - Precisão 

prática: é dever dos desenvolvedores entender quais os impactos práticos que a falta de 

precisão de seus sistemas pode causar, e estar ciente disso para avaliar a melhor forma 

de lidar com potenciais imprecisões;  

Publicações Não há 

Fonte de subsídio monetário Não informado  

Site de consulta https://ethical.institute 
 

3 - Identificação do estudo The Institute for Ethical Artificial Inteligence in 

Education 

Local do estudo Reino Unido 

Principais questões identificadas 

Face a crescente ameaça da inteligência artificial aos jovens, busca-se o 

desenvolvimento de ferramentas éticas para aplicação em interações entre a educação 

e a tecnologia. 

Publicações   Não há 

Fonte de subsídio monetário  Não informado 

Site de consulta www.buckingham.ac.uk/research-the-institute-for-
ethical-ai-in-education 

 

4 - Identificação do estudo The Future Life Institute 

Local do estudo Estados Unidos 

Principais questões identificadas 

Busca garantir o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial que sejam 

benéficas a humanidade, com foco em segurança e riscos a existência humana: a guerra 

pelo desenvolvimento de armas autônomas, controle da inteligência artificial pelos 

humanos, risco de mecanismos de super inteligência artificial.  

Publicações   Princípios de Asilomar 

Fonte de subsídio monetário  Fonte privada encabeçada por empresários e cientistas 

entre estes Elon Musk, Stephen Hawking, Jaan Tallin, 
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Matt Wagge, Nisan Stiennon, Sam Harris, George 

Dodula, Jacob Trefethen 

Site de consulta  https://futureoflife.org 
 

5 - Identificação do estudo The Association for Computing Machinery 

Local do estudo Estados Unidos 

Principais questões identificadas 

Transparência, usabilidade, segurança, acessibilidade, accountability80 e inclusão 

digital em termos de pesquisa, desenvolvimento e implementação de políticas.  

Publicações   Algorithmic transparency and Accountability – 

Janeiro de 2017 

Computing and Network Security - Maio de 2017, The 

Internet of Things – Junho de 2017, Accessibility, 

usability and digital inclusiveness – Setembro de 2017, 

Mandatory access to information infrastructure for law 

enforcement – Abril de 2018. 

Fonte de subsídio monetário Não informado 

Site de consulta https://www.acm.org 
 

 

6 - Identificação do estudo The Japanese Society for Artificial Intelligence 

(JSAI)  

Local do estudo Japão 

Principais questões identificadas 

Busca garantir a aplicação em R&D (Pesquisa e Desenvolvimento), que envolvam 

inteligência artificial de preceitos benéficos para a sociedade, bem como pesquisas 

sobre sua condução ética e moral.  

Publicações   Ethical Guidelines  

Fonte de subsídio monetário  Não Informado 

Site de consulta   
https://www.ai-gakkai.or.jp 
 

 
80 Accountability, ainda que possa se relacionar a prestação de contas, este tem um conceito muito amplo, o 
significado do termo accountability tem gerado muita controvérsia no Brasil. A inexistência de tradução para o 
português e, principalmente, a ausência de significação dessa expressão na realidade brasileira leva a uma 
dificuldade adicional ao se tentar abordar o tema (CAMPOS, 1990), por isto optamos nesta pesquisa em manter 
o termo estrangeiro. 
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7 - Identificação do estudo AI4ALL 

Local do estudo Estados Unidos 

Principais questões identificadas 

Mecanismos de diversidade de inclusão no uso da inteligência artificial, buscando 

representar minorias em uma sociedade mais benéfica a todos.  

Publicações   Não há 

Fonte de subsídio monetário Google 

Site de consulta  https://ai-4-all.org 
 

8 - Identificação do estudo The Future Society 

Local do estudo Estados Unidos  

Principais questões identificadas 

O Humano como valor central e a governança da inteligência artificial como forma de 

ampliar os benefícios à sociedade, através regras e limites legais para uso desta 

tecnologia no desenvolvimento de pesquisas e aplicação na educação. 

Publicações   Draft Principles for the Governance of AI – Outubro 

de 2017 

Fonte de subsídio monetário  Não Informado 

Site de consulta  https://thefuturesociety.org 
 

9 - Identificação do estudo  AI Institute 

Local do estudo Estados Unidos 

Principais questões identificadas 

Análise das implicações sociais da Inteligência Artificial, especialmente nas áreas de 

Liberdades e garantias individuais, trabalho e automação, bias (vieses) e inclusão, 

segurança e infraestruturas críticas.  

Publicações    Não há 

Fonte de subsídio monetário  Luminate, MacArthur Foundation, Microsoft 

Research, Google, Ford Foudantion, DeepMind Ethic 

& Society e Ethics & Governance of AI Institute. 

Site de consulta https://theaiinstitute.ai 
 

10 - Identificação do estudo The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) 
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Local do estudo Estados Unidos 

Principais questões identificadas 

Estabelecimento de diretrizes sociais para manter a inteligência artificial e sistemas 

inteligentes tendo sempre como referência o humano-centrismo, servindo a valores e 

princípios humanos. Garantir que o foco que os stakeholders – responsáveis pelo design 

e desenvolvimento destas tecnologias – sejam devidamente treinados e cientificados 

quanto a importância em priorizar preceitos éticos e reconhecimento dos direitos 

humanos, bem estar social, Accountability, transparência e mal uso do conhecimento.  

Publicações  Ethically Aligned Design – First Edition – Março 2019 

Fonte de subsídio monetário Não informado 

Site de consulta https://www.ieee.org 
 

11 - Identificação do estudo  The Partnership on AI 

Local do estudo Estados Unidos 

Principais questões identificadas 

Melhores práticas em inteligência artificial quanto a segurança, equidade, 

Accountability, transparência, trabalho e economia, colaboração entre homem e 

máquina e influência da tecnologia na sociedade.  

Publicações    Não há 

Fonte de subsídio monetário Pesquisadores da Apple, Amazon, DeepMind, Google, 
Facebook, IBM e Microsoft. 

Site de consulta https://www.partnershiponai.org 
 

12 - Identificação do estudo  The Foundantion for Responsible Robotics 

Local do estudo Holanda 

Principais questões identificadas 

Responsabilidade para fins de aplicação da robótica, quanto ao design, 

desenvolvimento, uso, regulação e sua implementação. Proatividade quanto a análise 

das tecnologias robóticas no impacto nos valores da sociedade, tais como segurança, 

privacidade e bem estar.  

Publicações    Não há 

Fonte de subsídio monetário   Não informado 

Site de consulta https://responsiblerobotics.org 
 

13 - Identificação do estudo  AI4People 
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Local do estudo Bélgica  

Principais questões identificadas 

Análise dos impactos da inteligência artificial na sociedade, bem como a busca por 

estabelecer fundamentos, princípios políticas e práticas visando a construção de uma 

“good AI society”.  

Publicações  Ethical Framework for a Good AI Society 

Fonte de subsídio monetário Atomium - European Institute for Science, Media and 

Democracy. Some funding was provided to the 

project's Scientific Committee Chair from the 

Engineering and Physical Sciences Research Council. 

Site de consulta https://www.eismd.eu/ai4people/ 
 

14 - Identificação do estudo The Ethics and Governance of Artificial 

Intelligence Initiative  

Local do estudo Estados Unidos 

Principais questões identificadas 

Busca a garantia que tecnologias de automação e machine learning são pautadas, 

pesquisadas, desenvolvidas e disponibilizadas com base em preceitos sociais, valores 

de equidade, autonomia humana e justiça. 

Publicações  Não há 
Fonte de subsídio monetário Não informado 
Site de consulta https://aiethicsinitiative.org 
 

15 - Identificação do estudo Saidot: Enabling responsible AI ecosystems    

Local do estudo Finlândia 

Principais questões identificadas 

 Ajudando empresas, governos e organizações ao desenvolvimento e disponibilização 

responsável de ecossistemas de inteligência artificial, bem como para entregas pautadas 

em transparência, accountability e confiança. Capacitando organizações para 

desenvolver tecnologias de inteligência artificial pautadas no humano-centrismo, 

visando o aumento dos níveis de confiança e accountability desta tecnologia. A 

plataforma oferece softwares e sistema algorítmicos que podem validar o grau de 

confiabilidade dos sistemas. 

Publicações  Não há 
Fonte de subsídio monetário Não informado  
Site de consulta https://www.saidot.ai 
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16 - Identificação do estudo euRobotics 

Local do estudo  Europa 

Principais questões identificadas 

 Manutenção do progresso europeu na robótica – AI industrialisation and economic 

impact  

Publicações  Não há 
Fonte de subsídio monetário Não informado 
Site de consulta https://www.eu-robotics.net 
 

17 - Identificação do estudo The Centre for Data Ethics and Innovation 

Local do estudo  Reino Unido 

Principais questões identificadas 

 Identificação de falhas regulatórios no uso da inteligência artificial, buscando o uso 

consciente e maximizando os seus benefícios na sociedade. 

Publicações  Não há 
Fonte de subsídio monetário Governo do Reino Unido 
Site de consulta https://www.gov.uk/government/organisations/centre-

for-data-ethics-and-innovation 
 

18 - Identificação do estudo Special Interest Group on Artificial Intelligence 

(SIGAI), The Association for Computing 

Machinery 

Local do estudo  Estados Unidos  

Principais questões identificadas 

 Promovendo e incentivando o crescimento da aplicação de princípios de inteligência 

artificial e tecnologias correlatas, bem como estudos e publicações sobre o tema e ainda 

fóruns de discussão.  

Publicações  Não há 
Fonte de subsídio monetário The Association for Computing Machinery 
Site de consulta https://sigai.acm.org 
 

19 - Identificação do estudo The Montreal Declaration 

Local do estudo Canada 

Principais questões identificadas 

 Desenvolvimento social responsável quanto ao uso da inteligência artificial, contanto 

com 400 participantes de vários setores da sociedade envolvidos em identificar desafios 
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morais e éticos a curto e longo prazo. Valores-chave: bem-estar social, autonomia, 

justiça, privacidade, conhecimento, democracia e Accountability.  

Publicações  Não há 
Fonte de subsídio monetário Université de Montréal, Fonds de recherche em Santé 

du Quebec e o Palais de Congrés de Montréal 
Site de consulta https://recherche.umontreal.ca 
 

20 - Identificação do estudo The UNI Global Union 

Local do estudo  Suíça 

Principais questões identificadas 

 Disrupção e transparência na aplicação da inteligência artificial, robótica e data e 

machine learning no ambiente de trabalho. Salvaguarda dos interesses dos 

trabalhadores e manutenção do controle pelo homem e o seu balizamento de forma 

saudável.  

Publicações  The 10 Principles for Ethical AI –  
1. Exigir a transparência nos sistemas de IA  
2. Equipar os sistemas de IA com uma “Caixa Negra 
Ética”  
3. Fazer com que a IA sirva as pessoas e o planeta  
4. Adotar uma abordagem de humano-no-comando  
5. Garantir uma IA imparcial e sem preconceitos  
6. Partilhar os benefícios do sistema IA  
7. Assegurar uma transição justa e garantir o suporte 
dos direitos e liberdades fundamentais  
8. Estabelecer um mecanismo de governação global  
9. Proibir a atribuição de responsabilidades a robôs  
10. Proibir a corrida armamentista da IA  

Fonte de subsídio monetário Não informado 
Site de consulta www.thefutureworldofwork.org/media/35510/10-

principais-principios-para-uma-ia-e-tica.pdf 
 

21 - Identificação do estudo The European Robotics Research Network 

(EURON) 

Local do estudo  Europa - Suécia 

Principais questões identificadas 

Pesquisas sobre educação e treinamento, publicações e discussão em fóruns sobre o uso 

da robótica. 

Publicações  Roboethics Roadmap 
Fonte de subsídio monetário European Comission 
Site de consulta https://cordis.europa.eu/ 
 

22 - Identificação do estudo The European Robotics Plataform (EUROP) 
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Local do estudo Europa  

Principais questões identificadas 

Fomentar o convívio das comunidades de inteligência artificial e robótica, focando na 

competitividade e inovação.  

Publicações  Não há 
Fonte de subsídio monetário European Comission 
Site de consulta https://op.europa.eu › publication 
 

Tabela 7. Iniciativas Globais para interação da ética com a inteligência artificial 

 

2.5.2. PILARES CONCEITUAIS PARA INTERAÇÃO DA ÉTICA COM A 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Tomando por base as iniciativas acima trazidas, é possível que encontremos em todas, 

a necessidade de que a inteligência artificial seja pesquisada, desenvolvida, disponibilizada e 

usada com base em preceitos éticos.  

Cada uma destas mantém uma correlação didática e técnica com áreas que devem ser 

tratadas como prioritárias, que em grande parte convergem entre si. Assim como com as 

iniciativas trazidas no subcapitulo anterior, esta pesquisa irá agrupar doze dos mais 

importantes princípios nestes constantes, detalhando cada uma destas, e algumas dilemas 

neste encontrados, como parte importante para se estabelecer o conteúdo útil e pilares para 

atingir as bases da governança algorítmica.  

Categoria 1. Direitos humanos e bem-estar social  

Principais Questões e Dilemas A inteligência artificial estaria pressupondo, em sua 

aplicação, o melhor interesse social e os direitos humanos? 

Referências nos Estudos e Iniciativas 

Segundo a EPRS, as iniciativas analisadas são uníssimas quanto à premente necessidade de que a inteligência 

artificial não interfira nos direitos humanos básicos e fundamentais, como dignidade humana, segurança, 

privacidade, liberdade de expressão e informação, proteção de dados pessoais, igualdade, solidariedade e justiça. 

O Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) recomenda novas estruturas de governança, padrões e 

órgãos reguladores que supervisionam o uso de inteligência artificial; traduzir as obrigações legais existentes em 

políticas informadas, permitindo normas culturais e estruturas legais; e sempre manter o controle humano 

completo sobre a inteligência artificial, sem conceder a eles direitos ou privilégios iguais aos dos humanos (IEEE, 

2019). Para salvaguardar o bem-estar humano, definido como a satisfação humana com a vida e as condições de 

vida, bem como um equilíbrio adequado entre afeto positivo e negativo, o IEEE sugere priorizar o bem-estar 

humano em toda a fase de desenvolvimento da tecnologia e usando as melhores e mais amplamente aceitas 

métricas disponíveis para medir claramente o sucesso social de uma solução que faça uso de inteligência artificial. 
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Quanto à responsabilidade e transparência: sempre deve haver maneiras adequadas de identificar e rastrear a 

violação de direitos e oferecer reparação e reforma adequadas.  

De acordo com a Foundation for Responsible Robotics, a inteligência artificial deve ser eticamente desenvolvida 

sempre trazendo os direitos humanos como pilar para atingir seu objetivo de “robótica responsável”, que depende 

de inovação proativa para defender valores sociais como proteção, segurança, privacidade e bem-estar. A 

Fundação tem importante participação em iniciativas legais, organiza eventos, publica documentos de consulta 

para educar formuladores de políticas e público em geral, e cria iniciativas público-privadas para preencher a 

lacuna entre indústria e consumidores, bem como para criar maior transparência. Exige em suas iniciativas uma 

tomada de decisão com base na ética desde a fase de pesquisa e desenvolvimento. 

O Institute for Future Life define uma série de princípios éticos e valores a serem considerados no 

desenvolvimento de iniciativas que envolvam a inteligência artificial, incluindo a necessidade de projetar e operá-

las de uma forma que seja compatível com os ideais de dignidade humana, direitos, liberdades e diversidade 

cultural.  

O Japanese Society for AI Ethical Guidelines define que a maior importância da inteligência artificial deve ser 

realizada de forma benéfica para a humanidade, e em linha com a ética, consciência e competência de seus 

pesquisadores e a sociedade como um todo. A inteligência artificial deve contribuir para a paz, segurança, bem-

estar e ao interesse público da sociedade, bem como proteger os direitos humanos.  

A Future Society's Law and Society Initiative enfatiza que os seres humanos são iguais em direitos, dignidade e 

liberdade para florescer, e têm direito aos seus direitos humanos.  

A Declaração de Montreal prediz a necessidade que soluções tecnológicas devem se estruturas em preceitos éticos 

que promovam direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Segundo esta Declaração “Os princípios desta 

Declaração repousam na crença comum de que os seres humanos buscam crescer como seres sociais dotado de 

sensações, pensamentos e sentimentos, e se esforçam para exercitar livremente suas capacidades emocionais, 

morais e intelectuais.” Em outras palavras, a inteligência artificial não deve apenas não atentar com o bem-estar 

humano, mas também deve encorajá-lo e apoiá-lo de forma proativa para a sua melhoraria e crescimento. 

O UNI Global Union realiza um importante trabalho para manutenção do direito humano ao trabalho. Existe uma 

clara preocupação pois mais da metade do trabalho feito atualmente por pessoas poderia ser feito de forma mais 

rápida e eficiente de forma automatizada. Isso identifica um dano importante que a inteligência artificial pode 

causar no direito ao trabalho humano. A Organização afirma que devemos assegurar que a inteligência artificial 

sirva as pessoas e ao planeta de forma a conservar os direitos humanos fundamentais, humanos dignidade, 

integridade, liberdade, privacidade e diversidade cultural e de gênero.   

 
 

 

Categoria 2. Danos emocionais 

Principais Questões e Dilemas A inteligência artificial será capaz de garantir, de forma 

íntegra, a experiência emocional humana a não a expor ou 

causar danos? 

Referências nos Estudos e Iniciativas 
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Existem diversas formas pelas quais a inteligência artificial pode causar danos emocionais, incluindo falsa 

intimidade, apego excessivo, objetificação e mercantilização do corpo e incentivando o distanciamento e social 

ou sexual. Esta preocupação é abrangida por várias das iniciativas éticas acima mencionadas, incluindo a 

Foundation for Responsible Robotics, Partnership on AI, o AI Now Institute (especialmente em relação ao afeto 

computação), a Montréal Declaration e a European Robotics Research Network (EURON) (por exemplo, sua 

seção sobre os riscos dos humanoides). 

Esses possíveis danos vêm à tona quando se considera o desenvolvimento de um relacionamento íntimo com um 

sistema que utiliza inteligência artificial, por exemplo, na indústria do sexo. Sistemas íntimos – Intimate Systems, 

como o IEEE os intitula, devem não contribuir para o sexismo, desigualdade racial ou estereótipos negativos da 

imagem corporal; deve ser positivo e de uso terapêutico; deve evitar manipulação sexual ou psicológica de 

usuários sem consentimento; não deve ser projetado de forma a contribuir para o isolamento do usuário da 

companhia humana; devem ser projetados de uma forma que seja transparente sobre o efeito que eles podem ter 

no relacionamento humano dinâmica e ciúme; não deve promover comportamento criminoso, ou normalizar o a 

prática do sexo ilegal como a pedofilia ou estupro; e não deve ser comercializado como uma pessoa. 

A inteligência artificial também está propensa à possibilidade de enganar e coagir seus usuários, de forma a 

modificar sutilmente o comportamento – nudging (em tradução livre incentivo ou encorajamento), quando um 

sistema de inteligência artificial manipula emocionalmente e influencia seu usuário. 

Conforme levantado pelo IEEE (2019), o nudging pode ser usado por governos e outras entidades para influenciar 

comportamento público. Seria eticamente apropriado para um robô usar nudging para encorajar, por exemplo, 

comportamento de caridade? Devemos buscar total transparência em relação aos benefícios e malefícios do uso 

da tecnologia conforme o IEEE. 
 

Categoria 3. Accountability e responsabilidade  

Principais Questões e Dilemas Quem é de fato responsável pela inteligência artificial e 

quem irá prestar contas pelo mau uso desta?  

Referências nos Estudos e Iniciativas 

       A grande maioria das iniciativas acima detalhadas, exige que a inteligência artificial deva ser auditável, a fim 

de garantir que os designers, fabricantes, desenvolvedores e operadores sejam responsabilizados pela tecnologia 

sejam considerados responsáveis por qualquer dano ainda que potencial que esta pode vir a causar. De acordo 

com o IEEE, este poderia ser alcançado pelos Tribunais esclarecendo questões de culpabilidade e 

responsabilidade durante as fases de desenvolvimento e implantação de sistema, para que os envolvidos entendam 

suas obrigações e direitos; por designers e desenvolvedores levando em consideração a diversidade de normas 

culturais existentes entre vários grupos usuários. Estabelecendo, assim, múltiplas partes interessadas ecossistemas 

para criar normas que atualmente não existem e criando registro e sistemas de manutenção de registros para que 

seja sempre possível rastrear quem é legalmente responsável por um determinado sistema que utiliza inteligência 

artificial. 
 

Categoria 4. Segurança, privacidade, acessibilidade e 

transparência 
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Principais Questões e Dilemas Como equilibrar acessibilidade e transparência com 

privacidade e segurança, especialmente quando advém do 

uso de dados pessoais? 

Referências nos Estudos e Iniciativas 

      A principal preocupação com a inteligência artificial é sua transparência, explicabilidade, segurança, 

reprodutibilidade e interpretabilidade: é possível descobrir por que e como um sistema tomou uma decisão 

específica, ou por que e como um robô agiu daquela maneira? Isso é especialmente urgente no caso de sistemas 

críticos de segurança que podem ter consequências como danos físicos: carros sem motorista, por exemplo, ou 

sistemas de diagnóstico médico. Sem transparência, os usuários podem ter dificuldade para compreender os 

sistemas que estão usando - e consequências associadas - e será difícil assegurar perfis de responsabilidades.  

      Para resolver isso, o IEEE propõe desenvolver novos padrões mensuráveis que detalham os níveis de 

transparência, para que os sistemas possam ser avaliados objetivamente quanto ao seu cumprimento. Isso 

provavelmente assumirá diferentes formas para diferentes partes interessadas; um usuário de robô pode exigir um 

botão 'por que você fez isso', enquanto uma certificação agência ou investigador de acidentes exigirá acesso a 

algoritmos relevantes na forma de um 'caixa preta ética' que fornece transparência de falhas (IEEE, 2019). A 

inteligência artificial requer dados para aprender e desenvolver continuamente sua tomada de decisão automática. 

A sua base de dados são as pessoas e pode ser usado para identificar a identidade física, digital ou virtual de um 

determinado indivíduo. Sem clareza e educação, muitos usuários de sistemas que utilizam a inteligência artificial 

permanecerão alheios à pegada digital que são criando e as informações que estão divulgando ao mundo. Os 

sistemas devem ser colocados em prática para os usuários controlem, interajam e acessem seus dados e ofereçam 

agilidade a eles personas. 

        Os Princípios Asilomar do Future of Life Institute corroboram com as ideias trazidas pelo IEEE ressaltando 

a importância de transparência e privacidade em vários aspectos: transparência de falha (se um sistema de 

inteligência artificial falhar, deve ser possível descobrir o porquê), transparência judicial (qualquer  mecanismos 

de inteligência artificial envolvida na tomada de decisão judicial deve fornecer uma explicação satisfatória para 

um humano), privacidade pessoal (as pessoas devem ter o direito de acessar, gerenciar e controlar os dados que a 

inteligência artificial coleta e cria) e a liberdade e privacidade (a inteligência artificial não deve reduzir 

injustificadamente as liberdades reais ou percebidas das pessoas). Saidot tem uma abordagem um pouco mais 

ampla e enfatiza fortemente a importância de que a inteligência artificial seja transparente, responsável e 

confiável.  

      Todas as iniciativas pesquisadas identificam a transparência e a responsabilidade da IA como uma questão 

importante. Este equilíbrio sustenta muitas outras preocupações - como justiça, integridade, garantia de direitos, 

segurança de dados e sistemas, confiança e danos à sociedade. 
 

Categoria 5. Segurança e Confiabilidade 

Principais Questões e Dilemas E se a inteligência artificial for considerada não confiável, 

de forma que signifique ameaça à sua própria segurança e 

dos outros? 

Referencias nos Estudos e Iniciativas 
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Em sistemas em que a inteligência artificial é usada para complementar ou substituir humanos, existe um consenso 

entre todas as entidades acima descritas que esta deve ser segura, confiável e íntegra. Os princípios do Asilomar 

indicam que todos os envolvidos no desenvolvimento e implantação de mecanismos de inteligência artificial 

devem ser liderados pela ideia de que “só devem ser desenvolvidas a serviço de práticas éticas amplamente 

compartilhadas, e que busquem benefício para toda a humanidade, ao invés de apenas a em vez de um estado ou 

organização” (Future of Life Institute, 2017). Essa abordagem criaria a confiança social sobre a inteligência 

artificial, algo que é a chave para seu sucesso na integração com a sociedade.  

O Japanese Society for AI, propõe que a inteligência artificial deva agir com integridade em todos os momentos, 

e que a inteligência artificial e a sociedade devam buscar seriamente aprender e comunicar-se uns com os outros. 

O Institute for Ethical AI & Machine Learning também enfatiza a importância do diálogo; ele reúne as questões 

de confiança e privacidade em seus oito princípios fundamentais, exigindo que os tecnólogos de inteligência 

artificial se comuniquem com as partes interessadas sobre os processos e dados envolvidos para construir 

confiança e difundir o entendimento em toda a sociedade. 

 
 

Categoria 6. Dano e injustiça social 

Principais Questões e Dilemas Como garantir o uso da inteligência artificial de forma 

inclusiva, livre de vieses e atos discriminatórios e alinhados 

com valores morais e éticos? 

Referências nos Estudos e Iniciativas 

O desenvolvimento de sistemas que utilizam inteligência artificial requer o atendimento quanto diversidade de 

pontos de vista. Existem várias organizações estabelecendo que estes devem estar alinhados com os pontos de 

vista da comunidade e alinhados com as normas sociais, valores, ética e preconceitos e suposições não devem ser 

incorporados aos dados ou sistemas, e que a inteligência artificial deva estar alinhado com os valores, objetivos 

e comportamentos públicos, respeitando a diversidade cultural. O IEEE sugere primeiro identificar as normas 

sociais e morais da comunidade específica em que a inteligência artificial será implantada, e aqueles em torno da 

tarefa ou serviço específico que oferecerá; projetando a ideia de normas continuamente atualizadas, dado que as 

normas não são estáticas e a inteligência artificial deve mudar dinamicamente e de forma transparente ao lado da 

cultura; e identificar as maneiras pelas quais as pessoas resolvem conflitos de normas e equipar a inteligência 

artificial a um sistema para fazer isso de maneira semelhante e transparente. Isso deve ser feito de forma 

colaborativa e através de diversos esforços de pesquisa, com o cuidado de avaliar potenciais vieses que prejudicam 

grupos sociais específicos. Iniciativas incluindo a UNI Global Union e o IEEE sugerem equipar os sistemas de 

inteligência artificial com uma “caixa preta ética”: um dispositivo que pode gravar informações sobre o referido 

sistema para garantir a sua responsabilidade e transparência. Atualmente, os programas de graduação relacionados 

que tem disciplinas que trabalham a inteligência artificial não equipam os aspirantes a desenvolvedores e 

designers com um conhecimento adequado de ética (IEEE, 2017), tais como ambientes corporativos e as práticas 

de negócios não são eticamente empoderadoras, com uma falta de funções para especialistas em ética sênior que 

podem orientar e apoiar a inovação baseada em valor.  Um conjunto de diretrizes éticas publicadas pela Sociedade 

Japanese Society for AI enfatiza, entre outras considerações, a importância de a) contribuição para a humanidade, 
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e b) responsabilidade social. Inteligência Artificial deve agir no interesse público, respeitar a diversidade cultural 

e ser usado sempre de maneira justa e igualitária. A Foundation for Responsible Robotics inclui um Compromisso 

com a Diversidade em seu esforço para a inteligência artificial responsável; a Partnership on AI adverte sobre os 

“pontos cegos” tais como ignorar a presença de preconceitos e suposições ocultas nos dados; Saidot enfatiza que, 

embora nosso os valores sociais são agora, cada vez mais mediados por algoritmos, a inteligência artificial deve 

permanecer centrada no ser humano (Saidot, 2019); o Institute for Ethical AI & Machine Learning destaca a 

necessidade de que a inteligência artificial seja imbuída de valores humanos de cultura, diversidade e direitos 

humanos; e o Institute for Ethical AI & Machine Learning inclui a necessidade da avaliação de viesses para 

monitorar o desenvolvimento e produção de inteligência artificial. Os perigos do preconceito humano é um risco 

frequentemente identificado que acompanhará o desenvolvimento contínuo da IA.  

 

 

 
 

Categoria 7. Prejuízos econômicos e financeiros 

Principais Questões e Dilemas Como garantir e controlar que a inteligência artificial possa 

negativamente influenciar a economia e as oportunidade de 

empregos ou reduzir a oportunidade e qualidades destes 

empregos? 

Referências nos Estudos e Iniciativas 

      A inteligência artificial irá impactar na economia e levar à perda de empregos ou alteração da forma de 

trabalho, consequentemente nos direitos dos trabalhadores. Além disso, a estrutura tradicional de emprego 

precisará ser alterada para mitigar os efeitos da automação e levar em consideração a complexidades do emprego. 

Os trabalhadores devem buscar determinada adaptabilidade a estes novos desafios, IEEE (2019). A UNI Global 

Union ressalta a importância de que se tenha órgãos de governança de inteligência artificial éticos com base em 

uma plataforma multidisciplinar, reunindo designers, fabricantes, desenvolvedores, pesquisadores, sindicatos, 

advogados, especialistas em segurança da informação, donos de empresas e empregadores. A inteligência 

artificial deve beneficiar e capacitar as pessoas de maneira ampla e igualitária que garanta uma transição justa 

com apoio às liberdades e direitos fundamentais. O IIEE (2019) ressalta o crescimento do RRI – Responsible 

reserch and innovation, principalmente na União Europeia, sendo que esta baseia-se na aplicação ética clássica 

para fornecer ferramentas com que consideram questões éticas desde o próprio início de um projeto. Quando 

incorporado a uma fase de concepção do projeto, RRI aumenta as chances de design ser relevante e forte em 

termos de alinhamento ético. Muitos financiadores de pesquisa e organizações incluem RRI em sua missão e 

dentro de suas pesquisas e esforços de inovação. 
 

Categoria 8. Legalidade e justiça 

Principais Questões e Dilemas Como poderá ser garantido que a inteligência artificial e a 

coleta de dados poderão ser usadas, processadas e 

gerenciadas de forma justa, equânime dentro de preceitos 
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legais, sujeitos a governança e regulação? Como deveria ser 

tal regulação? Como a inteligência artificial pode garantir os 

direitos de personalidade? 

Referências nos Estudos e Iniciativas 

Várias iniciativas abordam a necessidade de que a inteligência artificial seja lícita, justa, equitativa e sujeito a 

governança apropriada e preventiva. Algumas perguntas são comuns neste momento, tais, “como a inteligência 

artificial deve ser rotulada: como um produto? Um animal? Uma pessoa? Algo novo? O IEEE conclui que a 

inteligência artificial não deve receber nenhum nível de personalidade, e que, embora o desenvolvimento, design 

e distribuição de sistema de inteligência artificial devam cumprir integralmente todas as normas internacionais 

aplicáveis e legislação nacional, há muito trabalho a ser feito na definição e implementação de uma legislação 

possivelmente aplicável. As questões jurídicas se enquadram em algumas categorias: status legal, uso 

governamental (transparência, individual direitos), responsabilidade legal pelos danos e transparência, 

responsabilidade e verificabilidade. O IEEE sugeri que a inteligência artificial permaneça sujeita aos regimes 

aplicáveis de direito de propriedade; que as partes interessadas devam identificar os tipos de decisões que nunca 

devem ser delegadas à inteligência artificial e deve garantir a eficácia e controle humano sobre essas decisões por 

meio de regras e padrões. O IEEE também recomenda que os governos reavaliem o status legal da inteligência 

artificial à medida que tornar-se mais sofisticado e trabalhar em estreita colaboração com reguladores, atores da 

sociedade e da indústria e outros partes interessadas para garantir que os interesses da humanidade - e não o 

desenvolvimento autônomos – continuem a ser o princípio orientador. 
 

Categoria 9. Controle e preceitos éticos  

Principais Questões e Dilemas Como a inteligência artificial pode atentar contra preceitos 

éticos, e como a humanidade pode ser proteger destas 

ameaças? Como podemos garantir que a inteligência 

artificial permanecerá integralmente sob o controle 

humano? 

Referências nos Estudos e Iniciativas 

O IEEE sugere novas maneiras de educar a sociedade em questões de ética e segurança, por exemplo, desenvolver 

aplicativos que contenham um aviso quanto a potencial exposição de privacidade de dados, levando também 

conhecimento técnico e prático aos entes estatais, legisladores e agências de fiscalização que são responsáveis 

por atuar nestes problemas, para que possam trabalhar em colaboração com cidadãos - de forma semelhante aos 

policiais oferecendo palestras de segurança nas escolas - e evite o medo e a confusão (IEEE, 2019). Outros 

problemas incluem a manipulação de comportamento e dados e a maioria iniciativas analisadas sinalizam isso 

como um potencial problema, ressaltando que a inteligência artificial deve se comportar de forma que seja 

previsível e confiável, com meios apropriados para reparação, e estar sujeito a validação e teste. AI também deve 

trabalhar para o bem da humanidade, não deve explorar as pessoas e ser regularmente revisado por especialistas 

humanos. 
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Categoria 10. Ameaça ao meio ambiente e a sustentabilidade 

Principais Questões e Dilemas Como pode se garantir a defesa do meio ambiente quanto a 

potencial ameaça do crescimento da inteligência artificial? 

Como esta tecnologia poderá ser utilizada de forma 

sustentável? 

 

Referências nos Estudos e Iniciativas 

A produção, gestão e implementação de sistemas de inteligência artificial, devem ser sustentáveis e evitar danos 

ambientais. Deve garantir preceitos de bem-estar ambiental, no que diz respeito ao ar, biodiversidade, mudanças 

climáticas, solo e qualidade da água (IEEE, 2019). A UNI Global Union afirma que a inteligência artificial deve 

colocar as pessoas e o planeta em primeiro lugar, lutando para proteger e até mesmo aumentar a biodiversidade 

do nosso planeta e ecossistemas. A Foudantion for Resposible Robotics identifica inúmeros usos potenciais da 

inteligência artificial nos próximos anos, desde as funções agrícolas até o monitoramento da mudança do clima e 

proteção de espécies ameaçadas.  
 

Categoria 11. Uso claro das informações quando do uso da 

inteligência artificial 

Principais Questões e Dilemas O que deve ser garantido para que os usuários de inteligência 

artificial estejam cientes e informados sobre seu uso e suas 

modalidades de interação? 

Referências nos Estudos e Iniciativas 

A sociedade e seus órgãos de representação devem ser educados sobre o uso, mau uso e possíveis danos que a 

inteligência artificial pode vir a causar, por meio da constante comunicação e diálogo público. O livre 

consentimento deve ser a base para o oferecimento das informações. Ambientes corporativos também levantam 

a questão do poder desequilíbrio; muitos funcionários não têm conhecimento de forma clara sobre como seus 

dados pessoais - incluindo aqueles na saúde - são usados por seu empregador. Para remediar isso, o IEEE (2017) 

sugere um Data Impact Assement, ou um relatório de impacto dos dados do funcionário para lidar com essas 

nuances corporativas e garantir que nenhum dado seja coletado sem consentimento do funcionário. Os dados 

também devem ser coletados e usados apenas para fins específicos, explicitamente declarados, fins legítimos, 

mantidos atualizados, processados legalmente e não mantidos por um período mais longo do que necessário. Nos 

casos em que os assuntos não têm uma relação direta com o sistema de coleta de dados, o consentimento deve ser 

dinâmico e o sistema projetado para interpretar as preferências e limitações dos dados na coleta e uso. 
 

Categoria 12. Risco existencial 
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Principais Questões e Dilemas Como pode ser evitado o uso da inteligência artificial para o 

uso em uma corrida armamentista, e garanta o avanço da 

machine learning de forma progressiva e gerenciável?  

Referências nos Estudos e Iniciativas 

De acordo com o Future of Life Institute, a principal questão existencial em torno da inteligência artificial, não  é 

a sua malevolência, mas sim sua competência - a inteligência artificial aprenderá continuamente à medida que 

interage com outras pessoas e se reúne dados, levando-os a obter inteligência ao longo do tempo e, 

potencialmente, desenvolver objetivos que podem estar em desacordo com os dos humanos. Este instituto traz 

um exemplo - Você provavelmente não é um odiador de formigas que pisa nelas por maldade, mas, se você está 

no comando de um projeto de energia hidrelétrica limpa e há um formigueiro na região a ser inundado, você vai 

dizer, uma pena para as formigas. Um objetivo principal da pesquisa de segurança em inteligência artificial é 

nunca colocar a humanidade na posição dessas formigas (The Future of Life Institute, 2019). A inteligência 

artificial também representa uma ameaça quanto se fala em sistemas de armas autônomos (AWS – autonomous 

weapons systems). Como estes são projetados para causar danos físicos, eles levantam vários dilemas éticos. O 

IEEE (2019) apresenta um sem-número de recomendações para garantir que a AWS esteja sujeita a um 

significativo controle humano: eles sugerem trilhas de auditoria para garantir responsabilidade e controle; 

sistemas de aprendizagem adaptativos que podem explicar seus raciocinar de forma transparente e compreensível 

e que os operadores humanos de sistemas autônomos sejam identificáveis, responsabilizados e cientes das 

implicações de seu trabalho. A busca de AWS pode levar a uma corrida armamentista internacional e estabilidade 

geopolítica; como tal, o IEEE recomenda que os sistemas projetados para agir fora dos limites do controle ou 

julgamento humano sejam considerados antiéticos e reconhecidamente como sistemas que violam direitos 

humanos fundamentais. Dado seu potencial de prejudicar seriamente a sociedade, essas preocupações devem ser 

controladas e regulamentadas preventivamente, diz a Foudantion for Responsible Robotics. Outras iniciativas que 

cobrem esse risco incluem a UNI Global Union e o Future of Life Institute, este adverte contra uma corrida 

armamentista em armas autônomas letais e apela para que exista esforços de planejamento e mitigação para 

possíveis riscos de longo prazo.  
 

Tabela 8. Dilema e Principais Questões Inteligência artificial e ética 

 

Com base no que foi trazido nesta pesquisa, quando da tratou-se sobre os dilemas 

éticos dispostas no trabalho da EPRS, The Ethics of the Artificial Inteligence, o que contou 

com renomados autores em seu referencial teórico, e mesclando estes com todos as categorias 

que devem ser priorizadas quando da interação da ética com a inteligência artificial trazidas 

pelas instituições pesquisadas, temos que, ainda que a nomenclatura apresentada não seja a 

mesma o seu conteúdo se converge de forma, inclusive que nos permite agrupá-las em uma 

mesma base que se inter-relaciona conforme pode ser visto na figura abaixo. 



79 

 

  

 

Figura 9. Base EPRS e Base Principiológicas Instituições e Centros de Pesquisa 

 

Ainda, como foi indicado na delimitação do tema desta pesquisa, que não seja objeto 

de estudo as iniciativas estatais de forma a disciplinar o uso ético da inteligência artificial em 

conjunto com entidades internacionais alguns estados já estão colocando em prática políticas 

e iniciativas de forma a moldar este uso. Ao contrário do que podemos notar nas linhas 

anteriores, não existe uma linha comum entre os países quanto aos preceitos que devem ser 

observados com o uso desta tecnologia, diferenciando não apenas seus objetivos, mas também 

investimentos e em especial seu grau de compromisso com desenvolvimento ético destas 

ferramentas, o que obviamente traz uma preocupação pelo potencial risco que interesses 

políticos e econômicos possam se sobrepor a ética.   

 A figura abaixo, publicada pela EPRS em maio de 2019, traz de forma bastante 

suscinta recentes iniciativas encabeçadas por governos quando se trata sobre estratégias e 

políticas sobre a inserção da inteligência artificial em nossas vidas. 
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Ainda que não seja objetivo desta pesquisa moldar suas conclusões às iniciativas 

trazidas pelos Estados, é importante até mesmo para futuras pesquisas, que seja trazido um 

quadro mostrando o status destas, pormenorizadas por países, a começar pela América Latina 

escassa em ações e talvez perdendo, mais uma vez, uma grande oportunidade de inserção em 

debates de relevância global e que, cada vez mais, impactam nas nossas formas de agir, pensar 

e nos relacionar. 
 

América Latina 

Figura 10. Recentes iniciativas encabeçadas por governos quando se trata sobre estratégias e políticas sobre 
a inserção da inteligência artificial 
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México 

Ainda que em estudos feitos por OVANESSOFF E PLASTINO (2017)81 exista elementos que 

sugerem que a inteligência artificial possa dobrar o tamanho da economia na Argentina, Brasil, 

Chile, Colômbia e Peru, o  México é até agora uma das poucas nações da América Latina a lançar 

uma estratégia de inteligência artificial (Estratégia IA-MX 2018)82 o que inclui cinco ações 

principais: (i) proposta de uma estrutura de governança adequada para promover o diálogo 

multissetorial; (ii) mapeamento das necessidades da indústria; (iii) promoção da liderança 

internacional do México em matéria de inteligência artificial; (iv) publicações de recomendações 

para consulta pública; e (v) desenvolvimento de trabalhos tanto com especialistas quanto com o 

público para conseguir a continuidade desses esforços. A estratégia enfatiza o papel de seus 

cidadãos no desenvolvimento da inteligência artificial no México e o seu potencial de aplicações 

sociais, como a melhoria da saúde e da educação. Também aborda o fato de que 18% de todos os 

empregos no México (9,8 milhões no total) serão afetados pela automação nos próximos 20 anos 

e faz uma série de recomendações para melhorar a educação em abordagens computacionais.   

Brasil  Em setembro de 2021, a Câmara dos Deputados do Brasil, aprovou o Projeto de Lei 21/2083, que 

estabelece fundamentos e princípios para o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial 

no Brasil, listando diretrizes para o fomento e a atuação do poder público no tema. A matéria ainda 

pende de aprovação pelo Senado e sanção pelo poder Executivo, mas o seu texto define como 

sistemas de inteligência artificial as representações tecnológicas oriundas do campo da informática 

e da ciência da computação. Caberá privativamente à União legislar e editar normas sobre a 

matéria. O texto prevê que os sistemas de inteligência artificial devem buscar resultados benéficos 

para a humanidade (finalidade benéfica); o respeito à dignidade humana, à privacidade, à proteção 

de dados pessoais e aos direitos fundamentais, quando o sistema tratar de questões relacionadas 

ao ser humano (centralidade do ser humano); e diminuir a possibilidade de uso dos sistemas para 

fins discriminatórios ilícitos ou abusivos (não discriminação). Fonte: Agência Câmara de Notícias 

   

América do Norte 

Canada O Canadá foi o primeiro país do mundo a lançar uma estratégia nacional de IA, em março de 2017. 

A Estratégia Pan-Canadense de Inteligência Artificial (Canadian Institute For Advanced Research, 

2017)84 foi estabelecida com quatro objetivos principais: aumentar o número de pesquisadores e 

graduados em inteligência artificial no Canadá; estabelecer centros de excelência científica (em 

Edmonton, Montreal e Toronto); desenvolver uma liderança inovadora nas implicações 

 
81 Ovanessoff, A. and Plastino, E. (2017). How Artifical Intelligence Can Drive South America's Growth. 
Accenture. 
 
82 Disponível em: www.gob.mx/epn/articulos/estrategia-de-inteligencia-artificial-mx-2018 
83 Projeto de Lei n.º21 de 2020. Câmara dos Deputados. Disponível em: <www.camara.leg.br/propostas-
legislativas/2236340>  Acesso em 20 de novembro de 2020. 
 
84 Disponível em ttps://cifar.ca/ai/ 
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econômicas, éticas, políticas e legais da inteligência artificial; e apoiar um comunidade nacional 

de pesquisa em inteligência artificial. 

Estados 

Unidos  

Nos EUA, o Presidente Trump emitiu uma Ordem Executiva lançando a “American AI Initiative” 

85em fevereiro de 2019 (The White House, 2019a), logo seguido pelo lançamento de um site que 

reúne todos as outros Iniciativas de inteligência artificial. O Departamento de Defesa americano 

também publicou sua própria estratégia de inteligência artificial com foco em as capacidades 

militares da inteligência artificial. Em maio de 2019, os Estados Unidos avançaram com o AI 

Initiative Act, que investirá US$ 2,2 bilhões no desenvolvimento uma estratégia nacional de 

inteligência artificial, além de financiar ações de pesquisa e desenvolvimento. A legislação, que 

visa estabelecer um iniciativa federal coordenada para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento 

em inteligência artificial para a segurança econômica e nacional dos Estados Unidos se 

compromete a estabelecer um Escritório de Coordenação, criar padrões de avaliação de 

inteligência artificial e financiar 5 centros nacionais de pesquisa de inteligência artificial. O 

programa também financiará a National Science Foundation para pesquisar os efeitos da IA na 

sociedade, incluindo as funções de polarização de dados, privacidade e responsabilidade, e 

expandir os esforços de pesquisa com base em inteligência artificial liderado pelo Departamento 

de Energia. 

 

Ásia 

Japão  
Lançado em março de 2017, o Japan's AI Technology Strategy (Japanese Strategic Council for AI 

Technology, 2017)86 fornece um roteiro de industrialização, incluindo prioridade nas áreas de 

saúde e mobilidade, importantes com o envelhecimento da população japonesa em mente. O Japão 

prevê um plano de desenvolvimento de três estágios para inteligência artificial, culminando em 

um ecossistema de IA completamente conectado, funcionando em todos os domínios sociais.  

 

Cingapura  Em maio de 2017, o AI Singapore (AI Singapore, 2017)87 foi lançado, um programa de cinco anos 

para aprimorar as capacidades do país em inteligência artificial, com quatro temas principais: 

indústria e comércio, frameworks de inteligência artificial, testbeds,  profissionais de inteligência 

artificial e P&D. Nos  ano seguinte, o Governo de Cingapura anunciou iniciativas adicionais 

focadas em torno da governança e ética da inteligência artificial, incluindo o estabelecimento de 

um Conselho Consultivo sobre o Uso Ético de inteligência artificial, formalizado em janeiro de 

 
85 Disponível em: tps://trumpwhitehouse.archives.gov/ai/ 
86 Disponível em:>< www.japan.go.jp/tomodachi/2018/spring2018/artificial_intelligence.html>    
 
87 AI Singapore. (2018). AI Singapore. [online] Disponível: <https://www.aisingapore.org>. Acesso em 26 de 
abril de 2019. 
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2019 “Model AI Governance Framework”. A estrutura fornece um conjunto de princípios éticos 

orientadores, que são traduzidos em medidas práticas que as empresas podem adotar, incluindo 

como gerenciar riscos, como incorporar a tomada de decisão humana na inteligência artificial e 

como minimizar o viés em conjuntos de dados.   

China A economia da China experimentou um enorme crescimento nas últimas décadas, tornando-se a 

segunda maior economia (Fórum Econômico Mundial, 2018). Para catapultar a China para líder 

mundial em inteligência artificial, o governo chinês lançou o 'Plano de Desenvolvimento de IA 

para a Próxima Geração' em julho de 201788. O plano detalhado descreve os objetivos de 

industrialização, P&D, educação, padrões éticos e segurança (Fundação for Law and International 

Affairs, 2017). Em linha com o Japão, é uma estratégia de três etapas para IA desenvolvimento, 

culminando em 2030 com a pretensão de se tornar o principal centro mundial de inovação em 

inteligência artificial. 

Índia  A estratégia de inteligência artificial na Índia se intitula  “AI for all” (Inteligência Artificial para 

Todos) (NITI Aayog, 2018)89, e visa utilizar os benefícios da IA para o crescimento econômico, 

mas também social desenvolvimento e crescimento inclusivo, com foco significativo na 

capacitação dos cidadãos para encontrar o melhor trabalho de qualidade. O relatório fornece 30 

recomendações, que incluem a conceitos e definições até Centros de Excelência em Pesquisa de 

Inteligência Artificial, promovendo requalificação de funcionários, abrindo conjuntos de dados do 

governo e estabelecendo Centros de Estudos sobre Sustentabilidade Tecnológica. Ele também 

estabelece o conceito da Índia como uma “Garagem de Inteligência Artificial” – AI Garage, em 

que as soluções desenvolvidas na Índia podem ser implementadas em economias em 

desenvolvimento no resto do mundo.  

Taiwan Taiwan lançou um Plano de Ação em Inteligência Artificial em janeiro de 2018, com foco 

pesadamente em inovação industrial (AI Taiwan, 2018)90. 

Coreia do 

Sul 

A Coreia do Sul anunciou sua Estratégia de Desenvolvimento para Inteligência Artificial em maio 

de 2019 (H. Sarmah, 2019), fornece recomendações bastante extensas para governo, em 

gerenciamento de dados, métodos de pesquisa, a aplicação da inteligência artificial no governo e 

serviços públicos, educação e reformas legais e éticas.  

Malásia  O primeiro-ministro da Malásia anunciou planos para introduzir uma estrutura nacional de 

inteligência artificial em 2017 (Abas, 2017), uma extensão do existente 'Big Data Analytics 

 

88 Disponível em: < https://www.mfa.gov.cn/ce/cefi/eng/kxjs/P020171025789108009001.pdf> (falta o acesso) 
89  Disponível em: https://www.niti.gov.in 
 
90 https://english.ey.gov.tw/News3/9E5540D592A5FECD/1dec0902-e02a-49c6-870d-e77208481667 
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Framework' e a ser liderado pelo Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC). Não houve 

nenhuma atualização do governo desde 201791. 

Oriente 

Médio 

No Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país a desenvolver uma 

estratégia para inteligência artificial, lançado em outubro de 2017 (UAE Government, 2018)92 e 

com ênfase na melhoria do desempenho governamental e financeiro. O investimento será focado 

em educação, transporte, energia, tecnologia e espaço. Dubai lançou as Diretrizes de Ética que 

ditam os princípios-chave que tornam os sistemas de inteligência artificial justos, responsáveis, 

transparentes e explicáveis. Existe até uma ferramenta de autoavaliação disponível para ajudar os 

desenvolvedores de tecnologia de inteligência artificial para avaliar a ética de seu sistema. O líder 

mundial em tecnologia, Israel, ainda não anunciou uma estratégia nacional de IA. Reconhecendo 

a corrida global pela liderança em inteligência artificial, um relatório recente da Autoridade de 

Inovação de Israel recomendou que Israel desenvolvesse uma estratégia nacional de inteligência 

artificial a ser desenvolvida pelo governo, academia e indústria. 

 

África 

Quênia O Quênia, anunciou em 2018 uma força-tarefa sobre inteligência artificial (e blockchain), que fará 

recomendações ao governo sobre a melhor forma de aproveitar essas tecnologias (Kenyan 

Wallstreet, 2018).  

Tunísia  Tunísia também tem criou uma força-tarefa para desenvolver uma estratégia nacional de 

inteligência artificial e realizou um workshop em 2018 intitulado “Estratégia Nacional de IA” 

(ANPR, 2018)93. 

 

Europa – União Europeia 

Diversos são os exemplos de países que desenvolveram políticas públicas para o desenvolvimento da inteligência 

artificial na Europa, destacando-se os trabalhos desenvolvidos no Reino Unido, Finlândia, Dinamarca, França e 

Alemanha bem como aqueles que, pelo menos publicamente, não desenvolveram iniciativas de inteligência 

artificial tais como a Rússia. 

Como supracitado, ainda que exista diversos exemplos de quão evoluída esta as discussões sobre inteligência 

artificial nos países europeus, ganhou grande destaque a recente publicação, abril de 2021, feita pela Comissão 

Europeia que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial, e consequentemente 

 
91tps://afyonluoglu.org/PublicWebFiles/Reports/AI/MalaysiaNational%20Big%20Data%20Analytics%20Fram
ework-Sunum.pdf   

 
92 Disponível: https://u.ae/en#/ 
93 Disponível em: ww.anpr.tn/national-ai-strategy-unlocking-tunisias-capabilities-potential/ 
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demonstra, assim como feito quanto a legislação sobre a proteção de dados pessoais, o seu total protagonismo e 

grande visão de futuro quanto ao tema.  

 De acordo com a descrição formulada pela Comissão (European Comission - 2021)94, a conjunção do primeiro 

quadro jurídico em matéria de inteligência artificial e de um novo Plano Coordenado com os Estados-Membros 

garantirá a segurança e a defesa dos direitos fundamentais das pessoas e das empresas, reforçando 

simultaneamente o investimento, a inovação e a utilização da inteligência artificial, em toda a EU.  

A Comissão enunciou os seguintes objetivos da proposta regulatória: a) garantir que os sistemas de inteligência 

artificial sejam seguros e respeitem aos direitos fundamentais e valores albergados pela UE; b) preservar a 

segurança jurídica para facilitar o investimento e a inovação em inteligência artificial; c) melhorar a governança 

e assegurar a eficácia dos direitos fundamentais, assim como o controle dos requisitos de segurança aplicáveis 

aos sistemas de inteligência artificial; d) facilitar o desenvolvimento de um ambiente econômico único (no 

contexto do mercado comum) para aplicações de inteligência artificial compatíveis com as regras jurídicas, 

seguras e confiáveis.  

A proposta de regulação segue uma abordagem baseada na hierarquização do risco criado pelos sistemas de IA, 

de modo a considerar três níveis: i) inaceitável – quanto ao qual seriam inteiramente vedadas as práticas; ii) alto 

– em que haveria severas restrições ao desenvolvimento, implementação e uso; e iii) baixo ou mínimo – no qual 

haveria tolerância quase plena, sem justificar qualquer intervenção restritiva particular. 

 

Tabela 9. Iniciativas dos Países em ralação a aplicação da ética junto a inteligência 

artificial. 

 

2.6. REFERENCIAIS E BASES PARA A REGULAÇÃO DA INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL  

 Diante tudo que fora apresentado nesta pesquisa, é inegável que os algoritmos de 

inteligência artificial devem também ser objeto de uma perspectiva regulatória dada a 

dimensão que alcançaram em uma sociedade, cada vez mais, automatizada, O’REILLY 

(2013)95 já predizia que, a regulação algorítmica é uma ideia cujo tempo chegou. 

Tradicionalmente um dos principais campos do conhecimento que já tratam dos 

supracitados termos é o direito, (LODGE, 2016)96, sobretudo da consolidação destes atrelados 

ao Estado regulador. Esta regulação manifestamente estatal readaptou-se e se expandiu 

 
94 Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682 
95 O’REILLY, Tim. Open data and algorithmic regulation. In: GOLDSTEIN, Brett; DYSON, Lauren. Beyond 
transparency: Open data and the future of civic innovation, 2013. 
 
96 LODGE, Martin; MENNICKEN, Andrea. The importance of regulation of and by algorithm. Algorithmic 
Regulation, 2017. 
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incorporando visões alternativas, não tão centradas na atuação do Estado, a partir da década 

de 90 (BLACK, 2001)97 , em que emergiram atores estatais e não estatais e possibilitou uma 

maior abertura da discussão desta temática em outras ciências sociais, o que culminaram mais 

recentemente nos estudos de “regulação/governança algorítmica”. Segundo MURRAY 

(2007)98 e LODGE (2016)99, o advento das Tecnologias da Informação e Comunicação e dos 

algoritmos fazem parte dos desafios que levaram a teoria regulatória jurídica a se questionar 

e se abrir a renovações. 

  YEUNG (2017)100 traz um conceito para a regulação algorítmica como sendo 

“tentativas intencionais de gerenciar riscos ou alterar comportamentos, a fim de alcançar 

algum objetivo pré-especificado” e defende que a regulamentação não deve ser considerada 

como uma atividade exclusivamente estatal, sendo que esta ausência de hegemonia do estado 

é próprio de um ambiente neoliberal DARDOT; LAVAL (2017) apud SILVEIRA (2017). 

SANDVIG et al. (2014) 101clama pela regulação de forma híbrida, ressaltando os 

graves problemas da regulação estatal, mas também trazendo a preocupação de que “temos 

poucas razões para acreditar que as empresas das quais dependemos agirão em nosso interesse 

na ausência de supervisão regulatória”. 

PASQUALE (2017)102, diante a necessidade de transparência dos sistemas 

algorítmicos indica a necessidade de uma regulação mais forte, legalmente definida, mesmo 

que operada ou delineada por organizações fora do Estado. Disso resulta na necessidade de 

definição de quem deve ser o regulador dos sistemas algorítmicos. 

DONEDA; ALMEIDA (2016)103 traz um importante ensinamento quanto a questão da 

governança algorítmica: 

 
97 BLACK, J. Learning from Regulatory Disasters. LSE Law, Society and Economy Working Papers, v. 24, 
2014. 
 
98 MURRAY, Andrew D. Looking Back at the Law of the Horse: Why Cyberlaw and the Rule of Law are 
Important. SCRIPTed,, out. 2013. 
 
99 Martin; LODGE, Martin. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice. Nova Iorque, EUA: 
Oxford University Press, 2012. 
100 YEUNG, Karen. ‘Hypernudge’: Big Data as a mode of regulation by design. Information, Communication & 
Society, v. 20, n. 1, p. 1-19, maio 2016. 
101 SANDVIG, Christian; HAMILTON, Kevin; KARAHALIOS; Karrie; LANGBORT, Cedric. An algorithm 
audit. Data and discrimination: collected essays. New York, NY: New America, Open Technology Institute, 
p.6-10, 2014. 
102 Pasquale, F. (2017, September 12). Exploring the Fintech Landscape. Written Testimony of Frank Pasquale 
Before the United States Senate Committee on the Banking, Housing, and Urban Affairs. Available at 
<https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/Pasquale%20Testimony%209-12-17.pdf> 
 
103 DONEDA, Danilo; ALMEIDA, Virgilio AF. What is algorithm governance? IEEE Internet Computing, v. 
20, n. 4, p.60-63, 2016. 
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A governança do algoritmo pode variar dos estritos pontos de vista legais e regulatórios até 
um ponto de vista puramente técnico. Muitas vezes, seu foco é responsabilidade, transparência 
e garantias técnicas. O recurso para um determinado caminho de governança pode ser baseado 
em fatores como a natureza do algoritmo, seu contexto ou análise de risco. Geralmente, quando 
uma opção de governança é feita, ela visa reduzir os problemas causados pelo algoritmo. Deve 
tentar preservar sua eficácia e reduzir resultados indesejáveis.  

 
 

 Latzer et al (2014)104 traz bastante luz para as discussões sobre a governança 

algorítmica propondo um cenário de soluções em cinco estágios de contínua interação, 

partindo de mecanismos impostos pelo próprio mercado (market solutions), passando por 

mecanismos de auto-regulação (self-organization), auto-regulação coletivas com base em 

iniciativas proposta por empresas de um mesmo setor  (collective self regulation by industrial 

branches) e corregulação estabelecida entre o Estado e a indústria (co-regulation) e a 

regulação essencialmente pelo Estado (State intervention), dos quais este trabalho irá se filiar 

para propor quando da etapa de pesquisas, possíveis soluções para a regulação da inteligência 

artificial nas áreas tidas como prioritárias aos entrevistados. No que tange às soluções 

propostas pelo mercado (market solutions) temos a (i) perspectiva da demanda (demand side) 

e a (ii) perspectiva da oferta (supply side).  

A perspectiva da demanda é um mecanismo de autorregulação do mercado 

fundamentada na mudança de hábitos de consumo do consumidor, que motive as mudanças, 

tidas como antiéticas, pelo provedor de serviços com a real ameaça da perda de clientes. 

Entretanto, este prediz um mercado com índices consideráveis de concorrentes, bem como um 

nível de consciência do nível de extensão do uso dos dados que a grande maioria das pessoas 

hoje não tem. 

Sob a mesma perspectiva, mas sob a demanda de clientes corporativos ou sob contratos 

públicos, temos uma melhor possibilidade de melhoria para amoldar os serviços que utilizam 

tecnologia por algoritmos. MARMITE (2018)105 ressalta que marcas como Unilever e Procter 

& Gamble por exemplo, pressionaram o Google/YouTube e o Facebook para corrigir o 

comportamento de seus algoritmos de publicidade que utilizam viesses, obtendo emparelhado 

 

 
104 Florian Saurwein, Natascha Just, Michael Latzer,  'Governance of algorithms: options and limitations', info, 
Vol. 17 Issue: 6, pp.35-49, doi: 10.1108/info-05-2015-0025 Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1108/info-05-
2015-0025.> Acesso em 30 de Janeiro de 2021.  
105 Kollewe J. Marmite maker Unilever threatens to pull ads from Facebook and Google. The Guardian. 
Disponível em: <https://www.theguardian.com/media/2018/feb/12/marmite-unilever-ads-facebook-google.> 
Acesso em 03 de março de 2021. 
. 
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com conteúdo tóxico (por exemplo, racismo, sexismo, mensagens de ódio e de teor terrorista). 

No entanto, tal ativismo corporativo tende a ser reativo, respondendo ao constrangimento 

público, ameaças à reputação de sua marca ou possíveis preocupações sobre responsabilidade 

legal. Em suma, os interesses comerciais nem sempre estão alinhados com os dos clientes ou 

da sociedade de forma geral. STEURER (2018)106 prediz que tomando por base a demanda 

impulsionadas por contratos públicos, são mais propensos a implementar abordagens 

proativas com base em preocupações éticas ou sociais.  

No que tange às soluções propostas pelo mercado (market solutions), mas quanto a 

perspectiva da oferta (supply side), temos que este garante que preceitos éticos, de 

transparência e respeito a dados pessoais bem como evitando filtros e bias, inseridos em 

conceitos de privacy by design e privacy by default, sejam considerados em produtos e 

serviços desde o nascimento permeando todo o seu ciclo de vida (CAVOUKIA-2012)107. 

Em resposta ao número crescente de artigos e de notícias sobre algoritmos 

discriminatório e outros dilemas éticos ou de segurança, bem como um número crescente de 

inquéritos governamentais, forças-tarefa, algumas “Market solutions” estão começando a 

surgir. Principalmente essas soluções estão assumindo a forma de serviços de suporte de 

auditoria de algoritmo, tais como o AI fairness toolkit (CHOWDHURY-2019)108, Audit-AI 

da Pymetrics, Facebook - Fairness Flow (SHANKLAND-2019)109. 

De toda forma, o investimento corporativo no desenvolvimento de transparência e 

responsabilidade dos sistemas algorítmicos ainda é muito pouco em comparação com o 

desenvolvimento de sistemas. Em especial, pela crença de boa parte das empresas de que 

regulamentações de transparência e responsabilidade exigidas pelo governo acontecerão 

apenas no futuro.  

Relacionados aos mecanismos de auto-regulação (self-organization) propostos por 

empresas de forma isolada, este se relaciona ao crescente número de medidas tomadas por 

 
106 Steurer, Reinhard. 'The role of governments in corporate social responsibility: Characterising public policies 
on CSR in Europe.' Policy sciences 43, no. 1 (2010): 49-72. 
107 Cavoukia, A. (2012), 'Privacy by design: origins, meaning, and prospects for ensuring privacy and trust in the 
information era', Disponível em: www.privacybydesign.ca/content/uploads/2010/03/PrivacybyDesignBook.pdf. 
Acesso em 13 de março de 2020. 
 
108 Chowdhury R., Tackling the challenge of ethics in AI, Digital Perspectives, Accenture Blog, Disponivel: 
https://www.accenture.com/gb-en/blogs/blogs-cogx-tackling-challenge-ethics-ai. Acesso em 13 de abril de 2019 
 
109 Shankland S. Facebook starts building AI with an ethical compass. CNET. Disponivel em: 
https://www.cnet.com/news/facebook-starts-building-ai-with-an-ethical-compass/ Acesso em 13 de janeiro de 
2020. 
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estas de forma a reduzir os riscos por meio de medidas, padrões e princípios que são 

incorporadas às estratégia de responsabilidade social corporativa (CSR) contribuindo para 

uma melhor percepção quanto a sua reputação (SELINGER - 2014)110.  

A auto-regulamentação em regra seguem um padrão similar ao que foi acima abordado 

- soluções de mercado, em que uma ação proposta funciona como resposta às pressões sociais 

e/ou ameaças à reputação da empresa. Na ausência de tal pressão externa, dificilmente há 

incentivos para as empresas se envolverem de forma proativa em esforços para aumentar a 

transparência ou responsabilidade dos sistemas algorítmicos, a menos que isso possa 

contribuir para um melhor desempenho do sistema. Divulgação pública de informações sobre 

o funcionamento de sistemas algorítmicos é especialmente sensível, porque tal divulgação 

aumenta o perigo de manipulação e imitação. Isso resulta em um “dilema de transparência” 

(PASQUALE- 2008)111.  

Recentemente tivemos um movimento legitimado por empregados e empregados de 

grandes empresas que lidam com tecnologia algorítmica, que pregavam a necessidade de 

implantação de medidas éticas em projetos em desenvolvimento por estas empresas, tais como 

(TIKU - 2018): 

 

(i) Protesto interno do Google contra seu envolvimento com o desenvolvimento de 

sistemas de inteligência artificial para o Pentágono (Projeto Maven), (CONGER - 

2018)112  e seu trabalho em um mecanismo de busca, destinado ao mercado chinês 

(Projeto Libélula), os quais incluíram demissões e/ou ameaças de demissões de 

funcionários, bem como denúncias à mídia para gerar pressão na gestão. Como 

resultado dessas ações, o Google publicou um código de ética para governar seu 

trabalho de inteligência artificial e cancelou o processo de renovação de contrato do 

Projeto Maven com o Pentágono. 

 

 
110 Lin, P. and Selinger, E. (2014), 'Inside google’s mysterious ethics board', Forbes, available at: 
www.forbes.com/sites/privacynotice/2014/02/03/inside-googles-mysterious-ethics-board/ (accessed on 29 
September 2018) 
111 Pasquale, F. (2008), 'Federal search commission? Access, fairness and accountability in the law of search', 
Cornell Law Review, Vol. 93 No. 6, pp. 1149-1210. 
 
112 Conger K. and Wakabayashi D., Google Employees Protest Secret Work on Censored Search Engine for 
China. The New York Times.  
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(ii)  Ex-funcionários do Vale do Silício atuaram de forma a pressionar pelo não uso de 

“addictive design” para aplicativos de smartphone e plataformas on-line, 

(EVANGELISTA- 2018)113 resultando em projetos pelo Google e Apple para oferecer 

versões de seus sistemas operacionais de telefone que são menos viciantes.  

 
(iii) Os funcionários da Amazon exigem que a empresa pare de vender sua tecnologia de 

reconhecimento facial (Rekognition) para identificação de potenciais envolvidos em 

crimes e cancelamento do fornecimento de seu serviço de nuvem (AWS) para a 

empresa de Big Data Palantir, que trabalha para agências de inteligência dos Estados 

Unidos. 

Há que se pensar que talvez devido à crescente pressão interna por seus empregados, 

uma maior consciência pública, e a grande ameaça de regulamentação governamental, e/ou 

um reconhecimento genuíno dos problemas que o sistema de tecnologia que utilizam 

inteligência artificial desenvolvidos de forma indistinta  representa para a justiça social, 

grandes empresas incluindo-se a Amazon, Facebook, Google, IBM e Microsoft (WEXLER - 

2018)114, anunciaram que seus sistemas de  trabalham com viesses ou que possam de alguma 

foram significar parcialidade ou injustiça, terão seus códigos abertos. Algumas delas, como o 

Google, também pronunciaram que trabalharão pautados em princípios para o 

desenvolvimento de sistema que utilizam inteligência artificial pautadas em valores sociais 

(Artificial Intelligence at Google: Our Principles, Google AI). 

Há ainda a auto-regulação coletivas com base em empresas de um mesmo setor 

(collective self regulation by industrial branches) que se caracterizam com os Códigos de 

Conduta (ANDERSON - 1992),  normas técnicas e organizacionais (CHATILA et al - 2017), 

selos de acreditação quanto à qualidade (IEEE Robotics & Automation Magazine 24, no. 1- 

2017), ouvidorias e conselhos de arbitragem / mediação e comitês / comissões de ética 

(ALEX- 2017), Códigos de conduta, como os estabelecidos por organizações profissionais 

(por exemplo, ACM - Code of Ethic and Professional Conduct, IEEE Code of Conduct) 

fornecem orientação sobre princípios quanto ao nível de comportamento para as pessoas que 

estão desenvolvendo sistemas algorítmicos. Para desenvolvimento de software, no entanto, os 

 
113 Evangelista B., Check your phone 86 times a day? Tech insiders say that’s by design. San Francisco Chronicle. 
Disponível em: <https://www.sfchronicle.com/business/article/Check-your-phone-86-times-a-day-Tech-
insiders-12888512.php.> Acesso em 12 de junho de 2020.  
114 Wexler, James. 'The What-If Tool: Code-Free Probing of Machine Learning Models'. Google AI Blog. 
Disponível em: <https://ai.googleblog.com/2018/09/the-what-if-tool-code-free-probing-of.html. Acesso em 17 
de junho de 2020.> 
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códigos de conduta carecem de poder de fiscalização desde este ramo da indústria, em 

contraste com medicina ou direito, não é uma profissão regulamentada que requer uma licença 

para exercer. Muitos profissionais, portanto, não são membros de nenhuma associação 

profissional. Códigos de conduta profissional podem acarretar a possibilidade de punição e, 

em última análise, a perda do emprego se forem violados, mas o grau em que esses códigos 

são aplicados dentro das organizações pode variar amplamente e, muitas vezes, não são 

transparentes em caso de um possível monitoramento externo. Acima de tudo, porém, muitos 

dos princípios éticos citados nestes códigos de conduta são muito abstratos e estão sujeitos a 

ampla interpretação (CONSULTANCY.UK - 2018)115. 

A importância dos comitês internos de ética é cada vez mais reconhecida nas grandes 

empresas de tecnologia, podemos citar a DeepMind-NHS Royal Free transferência de dados 

de saúde (HUNTER - 2016)116, Microsoft “TAY” Chatbot (NEFF-2016)117. É difícil avaliar 

até que ponto esses comitês de ética estão tendo um impacto sobre o trabalho, o que 

inevitavelmente leva a frustração pública sobre a falta de impacto visível desses comitês de 

ética, (SHEAD - 2018)118 e preocupações de que a função principal dos comitês de ética possa 

ser, de fato, gerenciar a imagem pública e evitar a regulamentação governamental (WAGNER 

- 2018)119.  

Temos ainda a corregulação estabelecida entre o Estado e a indústria, que é 

caracterizada pelo monitoramento do estado nas atividades de regulação da indústria, que 

assumem algumas formas, que vão deste a definição dos objetivos ditados pelo órgão 

regulador, indicando detalhes de implementação que são delegados à indústria, tais como o 

“Direito ao Esquecimento” pelo Google (LEE - 2018), ou até mesmo abordagens em que a 

 
115 Consultancy.uk., 2018. The top five ethical moral principles for digital transformation. Consultancy.uk, 
Disponível em: <https://www.consultancy.uk/news/16602/the-top-five-ethical-moral-principles-for-digital-
transformation>. Acesso em 23 de junho de 2020. 
116 Hunter, Philip. 'The big health data sale: As the trade of personal health and medical data expands, it becomes 
necessary to improve legal frameworks for protecting patient anonymity, handling consent and ensuring the 
quality of data.' EMBO reports (2016): e201642917. 
 
117 Neff, Gina, and Peter Nagy. 'Automation, algorithms, and politics| talking to bots: symbiotic agency and the 
case of tay.' International Journal of Communication. 
 
118 Shead S. The biggest mystery in AI right now is the ethics board that Google set up after buying DeepMind. 
Business Insider UK. Disponível em <http://uk.businessinsider.com/google-ai-ethics-board-remains-a-mystery-
2016-3>. Acesso dem 23 de julho de 2020.  
 
119 ner, B. (2018). Ethics as an Escape from Regulation: From ethics-washing to ethics-shopping? In M. 
Hildebrandt (Ed.), Being Profiling. Cogitas ergo sum. Amsterdam: Amsterdam University Press. 
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indústria desenvolve e administra a edição de regras e o Estado fornece suporte legislativo 

para permitir que tais regras tenha cobertura legal (Albareda - 2008)120.  

Para que a corregulação possa atender as expectativas e preocupações de falta de 

credibilidade, transparência, responsabilidade eficácia e aplicabilidade das sanções, que são 

frequentemente associadas à autorregulação, a corregulação precisa estabelecer certas 

garantias e assegurar um maior grau de envolvimento pelo Estado. Tal mecanismo de 

corregulação precisaria do seguintes componentes: (1) uma constituição mais equilibrada de 

órgãos co-reguladores com os participação de diferentes parceiros (governo, indústria e 

usuários - possivelmente representados por grupos civis), (2) sistemas que garantam que os 

órgãos co-reguladores são responsáveis perante o governo caso ajam fora do âmbito de suas 

competências, (3) uma base jurídica clara e inequívoca, (4) disposições de fácil acesso em 

relação ao funcionamento dos órgãos co-reguladores, e (5) um divisão clara de tarefas e 

competências entre esses órgãos e o governo,  (BROWN- 2013)121.  

A principal diferença entre a co-regulamentação e a autorregulação e o fato de que o 

estado pode impor sanções pelo não cumprimento das regras estabelecidas. (TARLACH122 -

2003). 

Por último, temos a regulação imposta pelo Estado promovidas através de: medidas 

de informação para promover a conscientização das pessoas e conhecimento sobre os riscos, 

e para apoiar o comportamento adequado; incentivos por subsídios e financiamento (por 

exemplo, Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos), impostos e taxas (por exemplo, 

imposto sobre o álcool); e regulação de comando e controle (por exemplo, GDPR). Uma razão 

importante para recorrer à intervenção estatal em vez de totalmente contar com as soluções de 

auto governança e lideradas pelo mercado mencionadas anteriormente é o fenômeno da 

concentração das indústrias de informação. (LEMLEY-1998)123. 

Uma das principais razões pela pressão para um ambiente de maior transparência e 

accountability nos sistemas que utilizam inteligência artificial é ausência de pleno 

 
120 Albareda, Laura. 'Corporate responsibility, governance and accountability: from self-regulation to co-
regulation.' Corporate Governance: The international journal of business in society 8, no. 4 (2008): 430-439. 
121 Brown, Ian, and Christopher T. Marsden. Regulating code: Good governance and better regulation in the 
information age. MIT Press, 2013. 
 
122 Tarlach McGonagle, Practical and Regulatory Issues Facing the Media Online, in SPREADING THE WORD 
ON THE INTERNET: 16 ANSWERS TO 4 QUESTIONS 94 (Christiane Hardy & Christian Möller eds. 2003) 
 
123 Lemley, Mark A., and David McGowan. 'Legal implications of network economic effects.' Calif. L. Rev. 86. 
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entendimento do seu funcionamento pela sociedade em geral, bem como como tais sistema 

estão impactando o seu dia a dia. (LEPRI, 2017)124. 

Os incentivos fiscais, funcionariam tais como aqueles usados para impulsionar 

tecnologias ecológicas (por exemplo, carros elétricos, painéis solares), poderia ser usado como 

parte de uma estrutura de incentivo para promover o uso da transparência e métodos que 

permitem a responsabilização, como a certificação voluntária em relação aos padrões de 

transparência e auditoria operacional.  

O sistema de comando e controle seria aquele caracterizado pela intervenção do Estado 

através de medidas legislativas, e esta traz consigo uma grande preocupação pelas empresas 

devido ao temor de que tais medidas poderão limitar a capacidade de explorar e inovar 

livremente.  

Exemplos proeminentes deste modelo podem ser encontrados no desenvolvimento de 

tecnologia ecológica, como na eficiência de combustão e tipos de motores alternativos para 

veículos, que exigiam regulamentação governamental (por exemplo, conversores catalíticos 

obrigatórios) e subsídios para acionar o desenvolvimento dessas melhorias (JAFFE-1997)125, 

(HORBACH - 2012)126. Resta saber o quão bem-sucedido o a introdução do GDPR será para 

estimular a privacidade como uma oportunidade de inovação (GOODMAN-2016)127.  

Baseado nas soluções de mercado acima apresentados e nos riscos que os sistemas que 

utilizam inteligência artificial significam, LATZER (2014)128 traz um quadro esquemático que 

será bastante útil na próxima etapa desta – Método de Pesquisa. 

 

 
124 Lepri, Bruno, Nuria Oliver, Emmanuel Letouzé, Alex Pentland, and Patrick Vinck. 'Fair, Transparent, and 
Accountable Algorithmic Decision-making Processes.' Philosophy & Technology. 
125 Jaffe, Adam B., and Karen Palmer. 'Environmental regulation and innovation: a panel data study.' Review of 
economics and statistics. 
 
126 368] Horbach, Jens, Christian Rammer, and Klaus Rennings. 'Determinants of eco-innovations by type of 
environmental impact—The role of regulatory push/pull, technology push and market pull.' Ecological 
economics. 
 
127 Goodman, Bryce, and Seth Flaxman. 'European Union regulations on algorithmic decision-making and a' 
right to explanation' 
 
128 Florian Saurwein, Natascha Just, Michael Latzer,  'Governance of algorithms: options and limitations', info, 
Vol. 17 Issue: 6, pp.35-49, doi: 10.1108/info-05-2015-0025 Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1108/info-05-
2015-0025>. Acesso em 30 de Janeiro de 2021.  
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Tabela 10. Soluções de Mercado e medidas de governança por categoria de riscos. 
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3 MÉTODOS DE PESQUISA  

O objetivo deste capítulo é apresentar a caracterização da pesquisa, o método que será 

utilizado e as etapas de execução das atividades. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Para NIELSEN, OLIVO E MORILHAS (2018)129, a pesquisa científica apresenta 

diversos aspectos que levam a escolhas a serem feitas pelo pesquisador, as quais, 

naturalmente, precisam ser as mais adequadas aos objetivos e às limitações do estudo que está 

sendo desenvolvido.  

Nesta pesquisa, será observada a linha epistemológica crítica, e a natureza será 

aplicada uma vez que se procura entender referenciais e requisitos para a proposta de um 

framework que garanta preceitos éticos nas interações humana com a inteligência artificial. 

Ainda segundo NIELSEN, OLIVO E MORILHAS (2018), a natureza da pesquisa classifica-

se em básica ou aplicada, sendo a primeira caracterizada pela busca do conhecimento sem a 

preocupação de se desenvolverem aplicações imediatas e a segunda busca a aplicação prática 

dos conhecimentos adquiridos na pesquisa para a resolução de problemas específicos.  

GODOY (1995)130, prediz que algumas características básicas identificam os estudos 

denominados qualitativos. Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa 

perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando captar o fenômeno em 

estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de 

vista relevantes. NIELSEN, OLIVO E MORILHAS (2018) explicam que a pesquisa 

qualitativa possui uma abordagem mais aprofundada e menos abrangente em relação à 

quantitativa. 

Neste sentido, a abordagem desta pesquisa será a qualitativa e para atendimento do 

seu objetivo esta necessitará de uma grande proximidade com profissionais atuantes na cadeia 

produtiva do alumínio e nas associações que representam estas empresas em especial nos 

departamentos jurídicos, financeiros, recursos humanos, TI, onde serão selecionados, CEOs, 

CFOs, Diretores e Gerentes Gerais Jurídicos, Especialistas em tecnologia, bem como 

lideranças seniores na área de tecnologia, jurídica, financeira e de recursos humanos. 

 
129 NIELSEN, Flavia A.G.; OLIVO, Rodolfo L. de F.; MORILHAS, Leandro J. Guia prático para elaboração 
de monografias, dissertações e teses em Administração. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
 
130 Godoy, A. S. (1995). Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de Empresas, 35(3), 
20-29. 
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No que tange aos seus objetivos esta pesquisa será exploratória, Nielsen, Olivo e 

Morilhas (2018), indica que a pesquisa exploratória normalmente é considerada para o estudo 

de fenômenos ainda pouco conhecidos. Assim, o objetivo principal desse tipo de pesquisa é 

justamente conhecer melhor o fenômeno ou algum aspecto específico dele que ainda não é 

conhecido tais como os deste trabalho que são preceitos éticos nas interações humana com a 

inteligência artificial.  

No Tabela abaixo, apresenta-se a síntese do método utilizado nesta pesquisa. 

 

Método de Pesquisa 

Natureza Aplicada 
Abordagem Qualitativa 
Objetivos Exploratória 
Unidade de análise Profissionais atuantes na cadeia produtiva do alumínio e nas 

associações que representam estas empresas em especial nos 
departamentos jurídicos, financeiros, recursos humanos, TI, onde 
serão selecionados, CEOs, CFOs, Diretores e Gerentes Gerais, 
Especialistas em tecnologia. 

Forma de Coleta de 
Dados 

Entrevista com questionário semiestruturado 

Tabela 11 - Síntese do método de pesquisa 

 

Na tabela abaixo, encontra-se a lista dos entrevistados apresentada em ordem 

alfabética, com sumário de suas informações no tocante a formação, experiência e posição 

atual. 

Nome Formação e Experiência Posição Atual 

Anderson 
Baranov  

Com mais de 30 anos de carreira e atuando em diversos 
projetos nas áreas de gestão, vendas, comunicação, 
gerenciamento de crise e sustentabilidade. Graduado 
em Administração de Empresas e com pós-graduações 
em finanças. MBA em Políticas Públicas pela 
Universidade de Chicago. Participou de entidades como 
a ABRACE, ABAL, Sindividros do Rio de Janeiro e O-
I (Owens Illinois). 

Vice-presidente de 
Relações 

Governamentais 

Antônio Meris 
Baptistella 

Engenheiro Mecânico, pós-graduado em Administração 
Industrial e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. 
Especialização e experiência com TPS (Sistema Toyota 
de Produção), Kaizen, Engenharia Industrial 
(produtividade, recovery, redução de custos, 
treinamento e layout), Engenharia de Fábrica 
(Automação, Start up de Unidade de Negócio), 
Manutenção, (TPM, equipamentos, utilidades predial e 

Diretor de Planta 
Industrial 
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ferramentaria), Certificações ISO/TS e 
Desenvolvimento de Fornecedores.  
Executivo da área industrial, com sólida vivência em 
processos de manufatura adquirida em empresas 
multinacionais: Sapa Aluminium, ITT Automotive, 
Saint Gobain e ThyssenKrupp. 
 

Cleverson 
Ferrari 

Profissional com mais de 20 anos de experiência na área 
industrial, incluindo mais de 1 ano de experiência 
internacional. Atuando como Técnico Eletrônico, 
Coordenador de Manutenção, Engenheiro de Projetos, 
Coordenador de Produção, Coordenador de Processos, 
Gerente de Produção, Gerente de Operações e Diretor 
de Opex. Graduado em Engenharia Elétrica pela 
Faculdade Anhanguera e possui MBA em Gestão de 
Projetos pela FGV. Passou por diversas áreas em 
empresas no Brasil e passou por uma experiência 
internacional no Vietnã, gerenciando todas as áreas da 
Manufatura. 
 

Diretor de OPEX 

Denise Veiga Possui graduação em Engenharia de Materiais pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atuação em 
diversas empresas multinacionais, expressiva 
experiencia em processos de metalurgia, regulação e 
padrões técnicos. Coordenadora do Comitê Técnico de 
Inovação da ABAL. 

Gerente Técnica e 
de Inovação ABAL 

Heber Otomar Possui mestrado em Engenharia Metalúrgica pela 
Universidade de São Paulo, ampla experiência na área 
de Engenharia de Materiais e Metalúrgica. Gestão de 
Projetos de Inovação na cadeia do alumínio. 
Coordenador do Comitê Técnico de Inovação da 
ABAL. 

Especialista 
Técnico 

Juliana Cardoso Graduada em Sociologia pelo Centro Universitário 
Fundação Santo André. Pós Graduada em Gestão de 
Recursos Humanos pela Universidade Metodista de São 
Paulo. Carreira desenvolvida na área de Recursos 
Humanos para Brasil e LATAM, com forte atuação nos 
subsistemas de Treinamento & Desenvolvimento, 
Recrutamento & Seleção, Gestão de Desempenho, 
Clima Organizacional, Remuneração e Benefícios, 
Segurança e Medicina do Trabalho, Comunicação 
Interna e Administração de Pessoal. 
 

Diretora de 
Recursos Humanos 

Kaísa Couto 
Machado 

Possui graduação em Engenharia de Materiais pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestrado em 
Engenharia Metalúrgica pela Universidade de São 
Paulo. Trabalhou por mais de 10 anos no IPT (Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo), 
com projetos de PD&I, principalmente relacionados à 
conformação mecânica de materiais metálicos. Atuou 

Diretora de 
Desenvolvimento 
Institucional 
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como diretora da ABAL (Associação Brasileira do 
Alumínio), onde desenvolveu projetos técnicos 
específicos para a Cadeia Brasileira do Alumínio, 
coordenada iniciativas em parceria com Instituições de 
Ensino e Pesquisa e supervisiona atividades do Comitê 
Brasileiro do Alumínio (CB-035), no âmbito da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Marcelo 
Rodrigues 

Engenheiro, com experiência em diversas empresas do 
setor do alumínio.  

Diretor Comercial e 
Marketing 

Nelia da Lapa Graduada em Direito, com MBA pela ESPM em 
Administração, Marketing e RH, e Pós Graduação pela 
Universidade de Lisboa em Recursos Humanos. Com 
22 anos de experiência profissional trabalhando com 
Recursos Humanos para corporações multinacionais em 
todo o mundo. Grande experiência com todas as áreas 
de RH.  

 
Diretora de 

Recursos Humanos 

Renato 
Moliterno 

Graduação em Economia pela UNESP – Universidade 
Estadual Paulista em Araraquara, Pós-graduação em 
Gestão de Projetos pela FGV e MBA em Gestão de 
Compras pela Inbrasc. Acumula 21 anos de experiência 
na área de compras em como: Deloitte, Fidelity 
Information Services, Johnson Controls do Brasil e 
Newpower Sistemas de Energia. 

Diretor Financeiro 
e Compras (Função 
Interina) 

Rodrigo 
Commar 

Graduado em Engenharia de Materiais de UFSCAR, 
atuação em empresas do setor do alumínio, com 
expressiva experiencia em gestão de pessoas e 
processos.  

Diretor de Planta 
Industrial 

Sabrina Navarro Graduada em Direito pela Universidade do Pará, 
Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade da 
Amazônia, MBA pela FGV em Gestão Estratégica da 
Tecnologia da Informação, MBA pela FGV Gestão 
Estratégica de Pessoas. Executiva com mais de 20 anos 
de experiência em empresas multinacionais na área de 
TI e tecnologia da informação. Líder do projeto de 
implementação e on-boarding do SAP de empresas 
adquiridas.  

Head, IT 
Applications South 
America 
 

Sérgio 
Vendrasco 

Graduado em Engenharia de Materiais de UFSCAR, 
MBA em Administração, e mestrado em Ciência e 
Engenharia dos Materiais pelo Departamento de 
Engenharia de Materiais. Executivo com mais de 25 
anos em empresas multinacionais da cadeia, com 
experiencia em gestão de pessoas e processos da cadeia 
do alumínio, no Brasil, Estados Unidos, Europa e Asia. 

Vice Presidente 
Precision Tubing 
South America 

Tabela 12 – Sumario de informações profissionais dos entrevistados 

 

3.2 DELINEAMENTO DAS ETAPAS DA PESQUISA 
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Esta pesquisa teve como base a bibliografia em livros, artigos em revistas 

especializadas e publicações de entidades, governos em que foram levantados preceitos, 

receios, princípios e tendências da aplicação da inteligência artificial visando delinear. 

O método de pesquisa será realizado com CEOs, CFOs, Diretores e Gerentes Gerais 

através de entrevistas semiestruturadas, tendo como objetivo entender a visão destes 

executivos e profissionais sobre o papel da inteligência artificial no mundo atual, e na cadeia 

do alumínio seus desígnios de futuro e o papel da ética em sua aplicação.  

Após a realização das entrevistas, pretende-se ter uma base extensa e concreta obtido 

com base no entendimento de renomados profissionais, para uma análise sobre as recentes 

transformações que a sociedade vem passando impostas pela inteligência artificial e, 

sobretudo, entender quais serão os seus reflexos comungados com preceitos éticos que no 

futuro deverão ser considerados quando do desenvolvimento e disponibilização de sistemas 

tecnológicos que utilizam a inteligência artificial.  

3.3 MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

 

Tabela 113. Matriz de Amarração  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

Este capítulo tem-se por objetivo apresentar a análise do conteúdo das entrevistas 

individuais. 

 

4.1 Análise do conteúdo das entrevistas individuais  
 

Para esta etapa da pesquisa, procurou-se buscar a essência das informações e 

contribuições oferecidas por cada entrevistado, elegendo as principais ideias e sintetizando-as 

em consonância com o objetivo desta pesquisa, com base nos questionamentos abaixo. 

Lista de questões aos entrevistados 

Questão 01: Na administração dos seus negócios junto a cadeia industrial do alumínio você 

já se deparou com algum dilema ético (de qualquer natureza)? Se sim, qual foi este dilema, 

e pode indicar como lidou com este? 

Questão 02: No seu dia-a-dia junto a cadeia industrial do alumínio existe algum processo 

que utiliza inteligência artificial, ou algum projeto para futura implementação? Pode, por 

favor detalhá-lo(s)? 

Questão 03: Se a resposta for positiva para a pergunta anterior, qual o estágio de 

implementação de mecanismos e tecnologias que utilizam inteligência artificial na sua área 

de atuação, (i) baixo (existem projetos mas ainda não implementados), (ii) médio (existem 

projetos em fase iniciais de implementação) e (iii) alto (existem processos já implementados 

e que apresentam resultados validados). 

Questão 04: Pesquisa do McKinsey Global Institute, aponta que, até 2030, a inteligência 

artificial poderá contribuir para um resultado econômico global de US$ 13 trilhões adicionais 

ao ano (MCKINSEY,2018). Tal resultado pode trazer significativos ganhos para toda a 

sociedade, entretanto há que se considerar também os seus riscos e impactos. 

 

Na sua opinião os impactos na indústria do alumínio quanto a utilização de mecanismos de 

inteligência artificial, serão, do ponto de vista ético, positivas ou negativas. Por favor pode 

detalhar e/ou exemplificar tais efeitos? 

Questão 05: Em sua opinião, quais devem ser as preocupações da cadeia industrial do 

alumínio, na interação da inteligência com a ética?  

Questão 06: Recente estudo do EPRS - European Parliamentary Research Service (2020), 

intitulado The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives (a Ética da Inteligência 
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Artificial: Questões e Iniciativas, em tradução livre), intitulou alguns dilemas que poderiam 

ser considerados como os principais em que a ética enfrentaria em sua interação com a 

inteligência artificial. 1) impactos sociais, 2) impactos psicológicos, 3) impactos nos sistemas 

financeiros, 4) impactos nos sistemas jurídicos, 5) impactos no meio-ambiente e 6) impactos 

na confiança.   

Com base na sua experiencia profissional e na cadeia industrial do alumínio onde atua, 

destaque de um a três impactos que acredita serão relevantes nos próximos 10 anos na 

referida indústria, bem como, se existir, dois que acredita não trarão impactos ao seu 

trabalho e segmento que atua. 

Questão 07: Com base nas suas respostas anteriores bem como na sua experiencia 
profissional e na cadeia industrial do alumínio onde atua você concorda que a inteligência 
artificial deve ter algum mecanismo de controle e governança para garantir o atendimento de 
preceitos éticos e mitigação dos seus impactos– Sim ou Não?  

Se sim, a quem caberia a disposição de tais mecanismos e porquê?  

1) Ao próprio mercado (market solutions), 2) pelas empresas por mecanismos de auto-

regulação (self-organization), 3) por mecanismos de auto-regulação coletivas com base em 

iniciativas proposta por empresas de um mesmo setor (collective self regulation by industrial 

branches), 4) através da corregulação estabelecida entre o Estado e a indústria (co-

regulation), 5) através da regulação imposta pelo Estado (State intervention).    

Tabela 14: Lista de questões aos entrevistados 

 

Ao final deste tópico, a tabela 14, contém a síntese dos principais elementos consoante 

as respostas a cada pergunta realizada durante as entrevistas.  

 
Houve a permissão para gravação de todas as entrevistas e respectiva inclusão de seus 

conteúdos, total ou parcial nesta pesquisa. Para efeito de sistematização, foi atribuído 

aleatoriamente um número sequencial para cada entrevista não havendo conexão com a ordem 

dos entrevistados apresentada na Tabela 12. A seguir, apresentam-se os resultados da análise.    

 

O entrevistado 01, demonstrou o seu entendimento sobre o dilema ético, deixando claro 

que na empresa onde trabalha lidar com este tipo de dilema de certa forma é fácil pois pelos 

recorrente treinamentos sobre o código de conduta e tudo aquilo vivido por exemplos práticos 
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fica claro o que é certo é o que é errado, tendo o suporte da empresa para fazer a coisa certa.  

Ressaltou ainda que a ética parte também da vivência da exposição a experiências.  

 

Deixou claro ainda que existem processos em que a inteligência artificial é aplicada no 

processo produtivo, e no controle de performance e produção das maquinas, o que garante 

ganhos satisfatórios e diminuição do desperdício, bem como no processo de seleção e 

verificação da satisfação dos clientes, ressaltando a eficiência deste processo em analisar um 

sem-número de dados em um tempo curto que permite uma atuação direcionada.  Do ponto de 

vista do entrevistado e tomado por base os processos acima citados temos um nível alto de 

aplicação da inteligência artificial em sua empresa.   

 

O entrevistado ressalta ainda que em sua opinião os pontos positivos da aplicação da 

inteligência artificial superam em muito os eventuais malefícios de aplicação desta tecnologia, 

deixando claro a importância da eficiência e otimização no processo produtivo, reduzindo 

desperdício quanto ao uso de energia, e menos rejeito ambiental, sendo que em muitos destes 

basta a figura de apenas um operador para atividades que no passado era feito por vários.   

 

O entrevistado deixou claro que a ética deve sim estar inseridos entre os princípios 

norteadores da inteligência artificial, trouxe também a questão do potencial impacto social da 

substituição dos trabalhadores por maquinas inteligentes e enfatizou que esta não é uma grande 

preocupação, pois a cadeia do alumínio tem tanto a crescer e se desenvolver que estes 

trabalhadores podem se qualificar e se habilitar para outras posições neste segmento.  

 

Apesar do que foi colocado acima, quando indagado sobre os dilemas que serão 

enfrentados pela inteligência artificial nos próximos anos, elencou os impactos sociais pela 

potencial substituição de mão de obra, bem os impactos nos sistemas financeiros, uma vez que 

o alumínio pode sofrer fortemente com as predições financeiras e a confiança nestes sistemas é 

de suma importância para realização do operações comerciais, uma vez que o alumínio tem 

forte vinculação com índices internacionais por ser uma commodity. 

 

Quando indagado sobre a quem caberia legislar ou criar regras quanto ao uso da 

inteligência artificial, o entrevistado trouxe a importância das leis, enfatizando que toda lei 

nasce boa, como um reflexo dos anseios sociais, e que depois que ela é deturpada. Indicou que 
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é o Estado é o ente que deve estar ponderando sobre os anseios da sociedade, sendo, portanto, 

papel do Estado criar regras para o uso de tal tecnologia.  

 

O entrevistado 02, demonstrou pleno conhecimento sobre o significado de dilema ético, 

ressaltou que pelo pouco tempo na indústria do alumínio, não havia vivido nada ainda neste, 

mas em outros mercados que também envolvem comodities vivenciou alguns dilemas quanto a 

mecanismos para burlar pagamentos de impostos, envolvendo intermediários nem sempre 

legitimados a oferecer de forma ética determinadas soluções.      

 

O entrevistado enfatizou a importância da inteligência artificial por exemplo na área de 

compras, mas em sua opinião a aplicação desta tecnologia ainda está no início da escala sendo, 

portanto, baixa a sua utilização. Demonstrou ainda sua alta favorabilidade quanto ao uso da 

inteligência artificial pelas benesses que serão trazidas, significando uma quebra de cultura, 

sendo necessário uma adaptação em especial da mão de obra para não sofrerem com o impacto 

desta tecnologia.  

Este entrevistado enfatizou a necessidade de que todas as atividades desenvolvidas que 

tenham a aplicação da inteligência artificial tenham uma base ética para norteá-las, sendo que 

cabe aos gestores onde esta tecnologia será aplicada ter responsabilidade quanto a forma e a 

extensão desta.  

 

Quanto aos impactos éticos que a aplicação da inteligência artificial terá, enfatizou 

primeiramente o impacto ambiental, em especial pela tendência que a demanda do alumínio ser 

bem maior que a própria capacidade de reciclagem, impacto no sistema financeiro em uma 

posição intermediária e por fim o impacto social, pela risco em empregos que este trará. E 

quanto aos menos relevantes nos próximos anos ressaltou os impactos nos sistemas jurídicos, e 

impactos na confiança.  

 

Quando perguntado sobre a quem caberia regular a inteligência artificial, deixou claro 

que pela competência e conhecimento técnico amplo caberia ao mercado e as entidades de 

classe regular tal uso.  

 

O entrevistado 03, ressaltou que vivenciou diversos dilemas éticos na cadeia do 

alumínio, até mesmo pela longa vivencia nesta, ressaltando casos com relacionamento com 

clientes, fornecedores e desenvolvimento de produtos, em que neste cenário foram propostas 
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mecanismos para beneficiar determinas entidades, enfatizando o importante papel do código de 

conduta da empresa e da área de compliance e jurídica para solução destes. O entrevistado 

também trouxe o exemplo da ABAL e sua atuação de forma ética e condução dos seus objetivos, 

que em muitos casos envolvem concorrentes, sempre pautada nos desígnios do seu código de 

conduta ética.  

 

Apesar de entender que existe um amplo campo de atuação da inteligência artificial, não 

no momento qualquer iniciativa de sua aplicação no segmento onde atua. Quanto a coexistência 

da inteligência artificial e preceitos éticos, refletiu que, como toda e qualquer tecnologia ela 

nasce excluída de qualquer lei ou análise de impacto, dando o exemplo da Bomba Atômica, 

enfatizou que o uso da inteligência artificial vai refletir a essência da empresa, se esta já não 

pratica de forma ética seus negócios não vai ser diferente quanto ao uso da inteligência artificial. 

Frisou que a inteligência artificial apenas vai frisar aquilo que a empresa já é, em como atua no 

mercado. 

 

Quanto aos impactos éticos que a aplicação da inteligência artificial terá, enfatizou 

primeiramente o impacto ambiental, ressaltando o seu lado positivo, quanto a separação de 

sucata e uso consciente do lixo. Listou também os impactos financeiros e por fim o jurídico. E 

aqueles que pouco impacto, em sua opinião terão, será o impacto na confiança e psicológico.  

 

Por fim quanto aos mecanismos e forma de controle e prescrição legal, em sua opinião, 

toda e qualquer iniciativa neste sentido deve necessariamente passar pelo Estado, uma vez que 

as empresas tenderão a buscar algo que a melhor satisfaçam aos seus interesses, mas é onde a 

tecnologia reside, assim lista como ideal uma mescla entre o Estado em coparticipação com a 

empresa.   

 

O entrevistado 04, detalhou um caso de dilema ético que foge aos atos de fraude e 

corrupção que são tão comuns quanto tratamos deste tema, trazendo um potencial caso de 

conflito de interesses vivenciado pelo entrevistado, indicando que utilizou do código de conduta 

e rede de ajuda para ter sua questão solucionada. 

 

Ressaltou ainda que o uso de inteligência artificial é muito incipiente, e o estágio de 

implementação é baixo, ainda que existam estudos ainda nada foi desenvolvido neste sentido. 
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O entrevistado afirma que pelo menos nos próximos dez anos o uso da inteligência 

artificial trará mais benefícios que malefícios, com seu aprimoramento a longo prazo e 

consequente possibilidade de desenvolvimento de atividades criativas, esta tecnologia tende a 

trazer diversos malefícios que devem impactar fortemente a sociedade, pois a taxa de 

crescimento de oportunidade de emprego será menor e especifica, o que significa que quem não 

tiver uma competência especifica não terá espaço neste novo cenário.  

 

Trouxe exemplos práticos da área de TI, como Power BI, chatbot e programas 

desenvolvidos para atendimento de etapas de requisições dos clientes internos que dispensam 

a intervenção humana, pois são estruturas automatizadas em atividades de grande repetição, 

indicando que estão em nível médio de aplicação.  

 

O entrevistado enfatizou que vê lados positivos superando e muito os negativos quanto 

a utilização da inteligência artificial, mas ressaltou que todas as tecnologias de inteligência 

artificial atualmente utilizadas tem sempre o caráter humano por trás, e que é este o elo da 

cadeia que precisa ser controlado, sendo este fiscalizado, a inteligência artificial trará vários 

benefícios à sociedade. 

 

Quanto as preocupações da cadeia do alumínio no que tange a interação da ética com a 

inteligência artificial, mais uma vez deixou claro que no atual estágio de desenvolvimento da 

inteligência artificial, o que deve ser considerado é o ente de programação pois é neste que deve 

residir as preocupações, sendo este o responsável pelo input de informações no sistema, e 

portanto onde os riscos e vieses residem.  

 

Quando perguntado sobre os principais impactos entre a interação da ética com a 

inteligência artificial, fez questão de se filiar a apenas um dos pontos que para ele é o de maior 

importância e impacto nos próximos anos, que são os impactos sociais, em especial pela 

substituição da mão de obra humana, por mecanismo de inteligência artificial, ressaltando que 

todos os profissionais devem se preparar para uma nova Revolução Industrial e aqueles que não 

estiverem prontos, provavelmente estrão obsoletos.  

 

O entrevistado quanto perguntado sobre a qual entre caberia regular a inteligência 

artificial, deixou claro que este não é um trabalho para um ente isolado, mas sim pelo conjunto 
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de atores, sendo importante a interação da sociedade civil, associações, empresas e todos os 

entes estatais.   

 

O entrevistado 05, quando perguntado sobre dilemas éticos que teria tido em sua 

carreira, e conseguiu lembrar de mais de um, mas o que mais enfatizou foi que, não interessa 

os dilemas se a ética faz parte da sua índole, se a ética e seus preceitos fazem parte de Você, 

então saberá conduzir todo e qualquer problema desta natureza. Por fim ressaltou a importância 

da cadeia de ajuda para suportar estes casos, que intitulou a auditoria, a área de compliance e 

ao jurídico. 

 

Quanto ao nível de utilização de inteligência artificial no seu dia-a-dia, reforçou o uso 

de robôs nas rotinas da área onde atua, melhorando processos seletivos e até mesmo respostas 

aos usuários, mas deixou claro que estes ainda estão em um nível inicial de implementação. No 

que se relaciona aos impactos da inteligência artificial na cadeia do alumínio ressaltou que 

entende que existem tanto impactos positivos quanto negativos e trouxe a reflexão de que o 

mundo que melhores produtos com o menor custo, e a inteligência artificial vai trazer melhorias 

no processo de produção.  

 

Quanto ao suposto impacto nos empregos trouxe o exemplo atualmente vivido no 

mercado norte-americano, onde existe uma forte escassez da mão-de-obra, onde em exemplo 

real, a empresa onde atua apenas consegue preencher metade das vagas, e estes não ficam mais 

que seis meses na empresa. Assim enquanto em países subdesenvolvidos temos mão de obra 

abundante em países desenvolvidos este é um problema que a inteligência artificial em 

determinados processos poderá suprir.  

 

 O entrevistado entende que a inteligência artificial pode sim coexistir com a ética, mas 

não necessariamente a partir do mesmo instante, pois a inteligência artificial anda em passos 

amplos e a ética não consegue acompanhar, mas ressalta que a tendência em curto prazo é que 

tudo o que se desenvolve sobre inteligência artificial tende a ter a ética atrelada desde o seu 

nascimento.  

 

 Entende o entrevistado que o grande impacto que a inteligência artificial trará será em 

primeiro lugar o financeiro, passando pelos psicológicos e por fim os sociais. Por fim indicou 

que caberia aos Estados intervirem quanto a criação e desenvolvimento de regras quanto ao uso 
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ético da inteligência artificial, enfatizando que espera-se que este parta de países desenvolvidos, 

e caberá aos demais se adaptarem ao que já foi criado, tomando por base por exemplo o que 

ocorreu com a GDPR.   

 

 O entrevistado 06 quando perguntado sobre a sua experiência com dilemas éticos, trouxe 

sua experiência na relação com entes públicos, onde inclusive teve a oportunidade de 

desenvolver padrões, pautadas na ética e melhores práticas, para lidar com aqueles. Trouxe a 

importância da inteligência artificial na verificação de atualizações legislativas como exemplo 

útil desta tecnologia, mas ressaltou que pela natureza das suas atividades o uso desta ainda é 

bem baixo. 

 

 Quanto ao uso da inteligência artificial e seu lado positivo e negativo deixou claro que 

haverá uma interação entre estes, pois existem áreas onde esta tecnologia será extremamente 

positiva, tais como o seu uso em atividades de alto risco, e o grande filão é a inserção da 

inteligência artificial de forma a possibilitar o entendimento pela sociedade das suas grandes 

benesses, sem que isto seja feito de forma abrupta ou inconsequente, trouxe o exemplo do 

agronegócio, que conseguiu inserir a inteligência artificial de forma gradativa e hoje não há 

como não reconhecer seus benefícios.  

 A ética segundo o entrevistado não pode ficar fora de nada e não seria diferente com a 

inteligência artificial. Este ainda indica como maior impacto da inteligência artificial o social, 

destacando que a ética terá que lidar com este, passando para o meio ambiente e após a 

confiança.  

 

 Quanto a competência para predispor regras da interação da inteligência artificial com 

a ética, deixou claro ser esta uma competência do legislativo (Estado), que provavelmente irão 

refletir ações e anseios das associações de empresas, que são de fato os entes que poderão 

repassar as necessidades de cada setor quanto a esta interação.  

 

 O entrevistado 07, quanto a sua vivência de dilemas éticos, ressaltou sua experiencia na 

área de compras onde lidou com alguns dilemas éticos, e trouxe a diretiva de solução deste que 

foi a utilização do código de ética e melhores práticas bem como envolvimento de áreas de 

apoio na empresa. 
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 Quanto ao grau de utilização da inteligência artificial, ainda que em sua área existam 

discussões quanto a infraestrutura de TI, baseado em inteligência artificial este ainda está em 

um nível bastante inicial, sem grandes projetos em implementação. Quando perguntado sobre 

o lado positivo e negativo da inteligência artificial e seu balizamento, esboçou que não há como 

ir contra a implementação da tecnologia e assim como tudo não vida há um lado bom e um lado 

ruim, cabe os agentes de negócio ou de estado imporem limites, mas não há como impedir seu 

crescimento.  

 

 A convivência da inteligência artificial com a ética, o primeiro ponto de reflexão é a 

garantia da não existência de decisões isoladas, e quanto a esta tecnologia é preciso definir 

modelos críticos de utilização que passam por preceitos éticos, portanto ainda que a tecnologia 

avance mais rápido do que as regras éticas, devem estas ser uma preocupação a todo momento, 

além disso todo e qualquer decisão precisa ser tomada tendo o ente humano como seu balizador 

final. 

 

 O entrevistado ressaltou que o grande impacto da inteligência artificial será o social por 

todo reflexo que esta trará ao mercado de trabalho, o segundo será o financeiro, e o terceiro o 

ambiental. Por fim destacou que em sua opinião, o Estado é quem deve dispor sobre as regras 

de convivência entre a ética e inteligência artificial, e enfatizou que a implementação destas 

regras nas empresas necessariamente devem seguir por uma área autônoma, responsável por 

fiscalizar sua aplicação, do contrário, se implementada pelas áreas afins, será facilmente 

deturpada e colocada em risco.  

 

 O entrevistado 08, quando perguntado sobre os dilemas éticos vivenciados em sua 

carreira, reforçou que sempre trabalhou em empresas com grande foco na governança, e uma 

cadeia de comunicação muito bem estruturada, mas que nem por isto não deixou de lidar com 

tais dilemas, materializados por desvios de conduta e conflito de interesses, com o consequente 

demissão em alguns destes casos.  

 

 A inteligência artificial na área comercial é uma importante ferramenta para prospecção 

de clientes e análises preditivas, tendo o entrevistado intitulado alguns softwares, e ele entende 

que o estágio de implementação é médio, pois ainda estão em fase inicial de implementação, 

mas com grande possibilidade de crescimento nos próximos anos. 
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 O entrevistado entende que a inteligência artificial trará muitos benefícios em especial 

ao mercado financeiro em um primeiro momento e será preocupante a sua atuação no âmbito 

social, que podem e devem ser mitigados pela atuação da sociedade e do governo, do contrário 

trará mais passivos do que benefícios, traz ainda a reflexão sobre a necessidade de mudança de 

mentalidade dos profissionais, que poderão ficar obsoletos não se adaptarem e se prepararem 

para a mudança que esta sendo trazida pelo usos desta tecnologia.   

 

 O entrevistado entende necessário a coexistência da ética com a inteligência artificial, a 

ética é o ente que trará o equilíbrio necessário a esta relação, mas traz um reflexão quanto aos 

empregos do futuro, pois entende que os no futuro as novas gerações não aceitarão todo e 

qualquer trabalho, portanto, o que temos hoje como dilema, pode ser que no futuro não seja, e 

a substituição de algumas profissões por robôs seja algo natural e benéfico. 

 

 O principal impacto que a inteligência artificial trará, segundo o entrevistado, será 

relacionado ao social, passando pelos impactos psicológicos que estão relacionados ao social, 

e por fim o financeiro. Quanto aos impactos jurídico e meio ambiente o entrevistado os prevê 

apenas em médio a longo prazo.  

 

 Caberá a combinação de forças para dispor sobre regras que irão influenciar o uso da 

inteligência artificial, com forte participação das associações neste que em conjunto com o 

Estado sem dúvida serão os entes necessários na criação de regras sobre o tema.  

 

 O entrevistado 09, trouxe percepções amplas devido ao seu papel em associações, onde 

o papel do código de ética, funciona como principal instrumento quanto lida com interesses 

diversos de empresas associadas tendo nestas grandes concorrentes em alguns casos. Isto posto, 

recorda de casos onde empresas buscam a sua filiação e pode ocorrer casos onde não são aceitas 

pela existência de alguma questão ética que envolve sua atuação no mercado, apurado em 

processo de due-diligence, entretanto, não citou nenhum caso específico. A ética é muito clara 

na sua atividade como atividade de classe pois faz parte do seu DNA, sendo ponto fundamental 

da sua existência.  

 

 O entrevistado indicou a não existência de projetos em implementação que utilizam 

inteligência artificial, em que empresas tenham envolvido a associação onde atua. Citou ainda 

o relatório de maturidade 4.0, que foi desenvolvida pela ABAL, que trouxe em alguns aspectos 
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uma visão clara da implementação da inteligência artificial e outras tecnologias no cenário das 

empresas do alumínio.  

 

 O entrevistado entende que em um cenário de aplicação da inteligência artificial, haverá 

em um primeiro momento um mescla entre pontos extremamente positivos e negativos, 

ressaltando que serão imprescindíveis a entrada das regulamentações, governança e 

fiscalizações. 

 

 A convivência da ética com a inteligência artificial tem por obrigação existir, pois neste 

momento há um ser-humano por trás, ainda que exista o desenvolvimento de redes neurais, a 

semente quem plantou foi o ser humano, logo é necessário que ambos conceitos andem juntos.  

 

 A inteligência artificial é tão influente que ela irá impactar tudo a todo tempo, por isto 

o entrevistado não soube intitular os principais impactos nos próximos anos, nem aqueles que 

não influenciarão pela predisposição acima.  

 

 Por fim quanto a competência em ditar regras de governança ou legislação sobre o tema 

de inteligência artificial, enfatizou que caberia, em um mundo ideal, o Estado impor regras, mas 

este não tem competência nem condições técnicas para desenvolvimento destas, ressaltando 

este em nível mundial, indica que, quem cria a tecnologia não é o Estado, assim não caberia 

apenas a um ente, seria necessário em um primeiro momento a forte atuação das empresas, 

expandido pelas associações e por fim ao Estado com base nas experiencias e dilemas vividos, 

conseguindo em um momento mais à frente inclusive predizer algumas tecnologias e por 

consequência antecipar regulações.  

  

 O entrevistado 10, inicialmente trouxe sua experiência na cadeia do alumínio, 

descrevendo sua trajetória profissional, e indicando ter vivenciado dilemas éticos em especial 

com empregados onde em alguns caso teve que optar por seguir com a demissão destes pela 

falta de aderência destes com o código de ética vigente, e consultando a área de compliance da 

empresa, optou pelo desligamento. 

 Ressaltou a ainda incipiência do uso da inteligência artificial nos processos produtivos, 

mas reconhece os seus benefícios e não vê como fugir da sua aplicação nos próximos anos, 

sendo necessário readaptações nos processos e aprimoramento da mão de obra, que será no 

primeiro momento o ente mais frágil e o que mais será impactado pelo uso da citada tecnologia. 
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 O entrevistado vê em um primeiro momento aspectos mesclados entre positivo e 

negativo do uso da inteligência artificial, mas com a adaptação da sociedade esta se tornará 

como algo natural, e necessário, e desde que não atente contra o ser humano, os aspectos 

positivos serão muito maiores que os negativos. 

 

 O entrevistado não vê possibilidade da não convivência da ética e inteligência artificial, 

ainda que o crescimento desta tecnologia seja exponencial, é necessário que as empresas 

desenvolvedoras tenham pessoas capazes de analisar preceitos éticos a partir da concepção do 

projeto que quaisquer mecanismos que utiliza inteligência artificial. 

 

 Os principais impactos nos próximos dez anos do uso da inteligência artificial, serão o 

impacto social, passando pelo ambiental e financeiro, para o entrevistado o impacto jurídico e 

psicológicos apenas serão sentidos em longo prazo. Por fim para o entrevistado caberá ao 

Estado dispor regras sobre o uso da inteligência artificial, mas este só será possível através das 

intervenções das associações representativas das empresas, em especial das atuantes na área de 

tecnologia.   

 

 O entrevistado 11, soube identificar em sua trajetória profissional diversos dilemas 

éticos, e moralmente não aceitáveis, trouxe inclusive uma reflexão, bastante atual relacionado 

ao fornecimento de armas e similares a países em guerra, trazendo a discussão de qual deveria 

ser o papel das empresas de base neste momento.  

 

 Quanto ao grau de maturidade e aplicação da inteligência artificial, indicou que inexiste 

neste momento na indústria onde atua, qualquer iniciativa neste sentido. Em reflexão indicou 

que existirá uma mescla quanto ao lado positivo e negativo da aplicação deste tecnologia no 

cenário das empresas de alumínio, mas que são inevitáveis e necessárias, que caberá as 

empresas saberem dosar e equilibrar a sua mão de obra quanto ao risco do desemprego, mas a 

maior responsabilidade será dos trabalhadores e se prepararem para este novo momento 

histórico.  

 

 O entrevistado não vê possibilidade de convivência da inteligência artificial sem o 

aspecto ético, ainda que descoladas por uma imposição natural, já que o tempo da ética não e o 

mesmo da inteligência artificial, deve haver mecanismos de checagem que permita identificar 
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o programador e a empresa, e os proverem de preceitos éticos tão logo do inicio de qualquer 

projeto.  

 

 O entrevistado trouxe que os impactos que serão elencados como determinantes pelas 

sociedade na interação da ética com a inteligência artificial, serão o social, o psicológico, ambos 

que já são sentidos hoje, com a substituição da mão de obra, influência dos robôs nas eleições, 

e por exemplo fobia quanto a ausência de interação com redes sociais e por fim o financeiro.  

 

 Por fim quanto a competência pela regulação o entrevistado, indicou que caberá o 

modelo de corregulação entre as associações e o Estado.  

 

 O entrevistado 12, considera que dilemas éticos fazem parte do dia a dia dos 

profissionais do RH, mas que diversos são os recursos e cadeia de ajuda que podem tornar estes 

dilemas menos pesados e muitas vezes solucionáveis. Indicou que é preciso ter conhecimento 

do código de conduta e outras ferramentas corporativas, mas que especialmente não deixar que 

condições morais internas sejam o balizador de julgamentos de dilemas, ressaltando que as 

empresas tem ferramentas e grupos que podem auxiliar neste. 

 Quanto a utilização de inteligência artificial nos seus processos, indicou que muitas 

vezes a inteligência artificial está tão intrinsecamente presentes que as vezes passam 

despercebidos, como por exemplo no mapeamento e contratação para algumas posições, mas 

que não existe um grande projeto atrelado a este e que por isto o nível é baixo de aplicação. 

 

 Prediz o entrevistado que não há como a inteligência artificial não conviver com a ética, 

mas que há que se respeitar o tempo de cada um dos fenômenos, e a ética precisava ser algo 

presente quando do design da tecnologia, mas pela subjetividade do conceito este pode ser um 

grande empecilho, por isto iniciativas de monitoramento e fiscalização devem ser incentivados 

por órgãos de representação civil e publica. 

  

 O entrevistado indicou que os impactos sociais e ambientais serão os mais visíveis nos 

próximos anos, e que devemos estar preparados para responder às futuras gerações, o que 

fizemos para mitigar o risco de exposição a estes.  

Quanto aos impactos psicológicos trouxe o exemplo do celular, se hoje já não sabemos 

nem sair de casa sem este, imaginem o momento em que os instrumentos tecnológicos estarão 

mais enraizados e preditivos no nosso dia-a-dia, e em especial e na grande maioria das vezes, 
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tecnologias que só dizem “sim”, ai é bem provável que cada vez mais teremos a necessidade de 

ajuda médica e psicológica, fazendo inclusive surgir uma nova doença, ainda sem nome, mas 

que povoará os centros médicos nos próximos anos. 

Quanto a condição de regulação, questionou o papel das empresas, pois estas sem 

dúvidas apenas tenderão a atender seus próprios anseios e necessidades, e apesar de serem parte 

interessada e necessária na regulação esta necessariamente deve ser papel em conjunto com o 

Estado, que deve entender as dores e necessidade mas tem a sabedoria de não atender tudo o 

que a empresa quer, mas sim o que a sociedade anseia.  

O entrevistado 13, mostrou ser conhecedor de dilemas éticos, contextualizando sua 

atuação na mitigação de embates éticos entre empresas concorrentes, onde muitas vezes 

informações sigilosas de mercado e de produtos devem se mantidos confidenciais. O 

entrevistado lida muito com embates técnicos quanto ao desenvolvimento de produtos, e existe, 

portanto, muitos interesses diversos, que se não bem mensurados e eticamente balizados poderia 

gerar arranhões na instituição que este representa e significar completa falta de credibilidade 

em seu trabalho.  

 

O entrevistado ressaltou que ainda que o grau de maturidade e utilização da inteligência 

artificial seja bastante baixo e em algumas empresas inexistentes, há que se reconhecer a real 

necessidade das empresas do setor, pois muitas vezes o que as empresas precisam é sanear o 

seus processos, por exemplo através de um processo “Lean” muito mais que aplica tecnologia 

de inteligência artificial. Disse ainda que há exemplos de empresas que não estavam em um 

estágio de maturidade industrial apropriado e que ao investirem muito em inteligência artificial 

tiveram apenas pequenos ganhos com aplicação daquela. Há, portanto, que entender em que 

grau de maturidade estão estas empresas na jornada pela eficiência de processos e produtos, 

nem sempre a inteligência artificial é a ferramenta a ser utilizada. Além disso enfatizou que, na 

cadeia do alumínio, ao contrário do que se pensa, existem pequenas empresas com recursos 

bastante limitados que estão muito mais bem preparadas que grandes empresas quanto a 

favorabilidade e maturidade do uso da inteligência artificial.     

 

Para o entrevistado os aspectos positivos superam em muito aos negativos quanto ao 

uso da inteligência artificial, e ainda que exista uma clara preocupação em especial quanto a 

mão de obra, e que esta não sairá ilesa desta, há muito espaço para crescimento e pelo estagio 

de implementação da inteligência artificial nesta cadeia há que se considerar um jornada com 
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tempo razoável para adaptação da mão de obra. E em todo este processo é necessário que exista 

bastante transparência e confrontação dos dados.  

Tendo em vista o papel primordial do ser humano na implementação racional e 

responsável da inteligência artificial não como a ética não fazer parte das iniciativas que a 

utilizam, ao ser humano deve ser garantido uma visão mais analítica do processo, com um plano 

de transição, sem que este seja tão somente reativo, é preciso ter grupos de governança e 

transição instalados nas empresas para analisar as barreiras deste uso, não podemos esperar uma 

crise social para pensar nisto. 

Para o entrevistado os impactos sociais, com base em tudo o que foi dito, é sem sombra 

de dúvidas o principal, passando pelos psicológicos, passando pelo já consolidado papel das 

redes sociais na humanidade que tende a ficar bem pior nos próximos anos com a maior 

interação e mergulhos das pessoas nestes, e por fim os impactos financeiros que já são vividos. 

O entrevistado acredita, até mesmo influenciado por sua área de atuação, que os impactos 

jurídicos não serão sentidos em médio e longo prazo. 

A responsabilidade por predizer regras de convivência da ética e inteligência artificial 

é, ara o entrevistado papel do Estado, mas não é exclusivo, pelas barreiras técnicas e limitações 

naturais, é necessário que as associações atuem, dando voz e passando conhecimento dos 

processos, assim indica que o melhor caminho é sem dúvidas a da corregulação.  

Lista de questões aos entrevistados e visão geral dos resultados 

Questão 01: Na administração dos seus negócios junto a cadeia industrial do alumínio você 

já se deparou com algum dilema ético (de qualquer natureza)? Se sim, qual foi este dilema, 

e pode indicar como lidou com este? 
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Entendimento e Percepção sobre Dilemas Éticos

Nunca vivenciei na minha atuação profissional dilemas éticos

Já vivenciei na minha atuação profissional, dilemas éticos

Não tenho conhecimento sobre o significado de um dilema ético

Sim, tenho conhecimento sobre o significado de um dilema ético
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Questão 02: No seu dia-a-dia junto a cadeia industrial do alumínio existe algum processo 

que utiliza inteligência artificial, ou algum projeto para futura implementação? Pode, por 

favor detalhá-lo(s)? 

Questão 03: Se a resposta for positiva para a pergunta anterior, qual o estágio de 

implementação de mecanismos e tecnologias que utilizam inteligência artificial na sua área 

de atuação, (i) baixo (existem projetos mas ainda não implementados), (ii) médio (existem 

projetos em fase iniciais de implementação) e (iii) alto (existem processos já implementados 

e que apresentam resultados validados). 

Questão 04: Na sua opinião os impactos na indústria do alumínio quanto a utilização de 

mecanismos de inteligência artificial, serão, do ponto de vista ético, positivas ou negativas. 

Por favor pode detalhar e/ou exemplificar tais efeitos? 
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Tem conhecimento de processos de inteligência artificial
aplicáveis na cadeia produtiva onde atua.

Tem algum processo que utiliza inteligencia artificial na
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Nos casos onde a inteligencia artificial já é uma realidade qual o nível de  
aplicação
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 Todos os entrevistados trouxeram exemplos práticos de aplicação da inteligência 
artificial nos processos produtivos da cadeia do alumínio.  
 

 A grande maioria dos entrevistados, 9 (nove), entendem que os efeitos da utilização 
da inteligência artificial, serão positivos mesmo considerando os impactos éticos, que 
deverão ser considerados.  

 
 04 (quatro) dos entrevistados entenderam que em um primeiro momento os efeitos, 

em especial do ponto de vista ético, serão mesclados, pois a ética inserida nos dilemas 
sociais deverão ser considerados e por isto haverá o entendimento de que esta 
tecnologia será negativa, apesar dos benefícios em especial quanto o ganho em 
processos, mas após este período de adaptação seguirão de forma positiva.     

Questão 05: Em sua opinião, quais devem ser as preocupações da cadeia industrial do 

alumínio, na interação da inteligência com a ética? 

 

 Os entrevistados esboçaram diversos entendimentos sobre a questão, e alguns deles 
reforçaram que a ética deve caminhar pari e passo com a inteligência artificial.  
 

 A grande maioria, de forma diferente mas em uma mesma essência, deixaram claro 
que existe uma grande diferença no ritmo de crescimento da tecnologia com os 
preceitos éticos, o que deve ser visto com bastante cuidado para que a inteligência 
artificial não tenha limites, já que seus ganhos seriam justificados pela rapidez de 
processos e predição de resultados que supostamente poderia beneficiar toda a 
sociedade. 

 

 Existem uma clara preocupação dos entrevistados quanto ao “viés do programador”, 
pois muitos esboçaram que a inteligência artificial, hoje, ainda não é inteligente, o que 
significa que muitas vezes o olhar do programador ou das empresas, que desenvolvem 
a tecnologia abarcada de inteligência artificial, é que predizem ou criam vieses que 
podem ser caracterizados como antiéticos, misóginos, racistas, antidemocráticos entre 
outros.  

 

 Quando aplicado na cadeia do alumínio, as opiniões são diversas, mas a grande 
maioria voltada aos impactos sociais. Os entrevistados reconhecem que o uso da 
inteligência artificial, permitirá o ganho em processos industriais, garantido um nível 
alto de produção e uma drástica diminuição de rejeitos e sobras de produção. Cada vez 
mais será possível atingir níveis de produção altíssimos sem que seja necessário contar 
com novas contratações.   

 

 Os entrevistados reconheceram a necessidade de adaptação, preparação e em alguns 
casos de reinvenção da mão de obra, com cursos voltados em especial para a área de 
tecnologia, citando em alguns casos o papel que as empresas e associações terão nesta 
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questão. A ausência desta preparação pode trazer um grande complicador àqueles que 
seguem na contramão, que não buscam cursos de reciclagem profissional. 

 
 Alguns entrevistados ressaltaram que ainda que existam riscos à mão de obra, existe 

muito espaço para o crescimento do mercado do alumínio, e se esta mão de obra, hoje 
intituladas “chão de fábrica” buscarem o seu aprimoramento, poderão ter grandes 
conquistas técnicas e econômicas em reflexo indireto do uso da inteligência artificial. 

Questão 06: Com base na sua experiencia profissional e na cadeia industrial do alumínio onde 

atua, destaque de um a três impactos que acredita serão relevantes nos próximos 10 anos na 

referida indústria, bem como, se existir, dois que acredita não trarão impactos ao seu trabalho 

e segmento que atua. 

 

 Há que se ressaltar que alguns dos entrevistados não quiseram, não souberam ou não 
se sentiram confortáveis em listar todos os três impactos que acredita serão relevantes 
nos próximos 10 anos na referida indústria, bem como, dois que acreditava não 
trazerem impactos ao seu trabalho e segmento que atua. Alguns entrevistados se 
limitaram apenas a listar um ou dois dos grandes impactos nos próximos anos, mas 
sem indicar os que menos impactariam. 
 

 Os impactos sociais foram os que mais se destacaram entre os entrevistados, sejam 
pelo impactos nos empregos, sejam na inaceitável predição de hábitos de consumo, 
seja no risco à democracia, este será algo que deverá ser firmemente avaliado e ser 
objeto de politicas publicas para que não seja constituído como um risco. Há que se 
ressaltar que pelo momento de maturidade da indústria do alumínio há ainda tempo 
para realização de maior profissionalização de sua mão de obra com relativo tempo. 

 

 O impacto financeiro também teve uma percepção alta pelos entrevistados em especial 
por serem uma realidade já vivida por todos. O impacto ambiental, até mesmo pela 
cadeia onde atuam, foi bastante sentida sendo este sem dúvidas algo que precisa ser 
pensado, e planos de ação implementados ainda que tenhamos uma indústria de alta 
reciclabilidade, entretanto a demanda atual e futura é bem maior que a capacidade de 
reciclagem.  

 

 O impacto psicológico e de confiança ganharam também espaço, pela crescente 
importância que as redes sociais tem atualmente, e com a capacidade exponencial de 
crescimento, e com isso o vínculo cada vez maior do ser humano com estes, até mesmo 
com a necessidade de autoafirmação, a negação ou em termo mais atuais o 
“cancelamento” será algo que irá povoar os centros terapêuticos e médicos nos 
próximos anos. 
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 De menor relevância para os entrevistados tivemos os impactos jurídicos, muito por 
não ser algo tão real para a grande maioria dos entrevistados, não ser algo tão palpável, 
pois a figura do juiz humano, ainda ser algo difícil de ser substituído.   
 

 
 

Questão 07: Com base nas suas respostas anteriores bem como na sua experiencia 
profissional e na cadeia industrial do alumínio onde atua você concorda que a inteligência 
artificial deve ter algum mecanismo de controle e governança para garantir o atendimento 
de preceitos éticos e mitigação dos seus impactos– Sim ou Não?  

Se sim, a quem caberia a disposição de tais mecanismos e porquê?  

 Quanto a este todos os entrevistados mostraram a tendência em reconhecer o papel do 
Estado como ente necessário para indicação de regras, mas sem qualquer dúvida do 
importante papel das entidades e associações que representam as empresas.  

Tabela15. Lista de questões aos entrevistados e visão geral dos resultados 
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5 CONCLUSÃO  
 

Neste capítulo apresentam-se os principais resultados encontrados na pesquisa de 

campo, as observações sobre os objetivos da pesquisa, considerações sobre a adoção da 

inteligência artificial e preceitos éticos, limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros. 

 

Não há dúvidas quanto a importância e relevância do tema, tendo alguns entrevistados 

claramente ressaltado este ponto em especial pelo foco na cadeia do alumínio, sendo que este 

poderá servir como base para avaliar os impactos que este setor deve colocar em pauta para que 

não seja questionado no futuro por sua falta de atuação preventiva. 

 

Quanto ao entendimento sobre o significado dos dilemas éticos, todos os entrevistados, 

como era de se esperar, pelo nível e formação destes, demonstraram claramente a sua percepção 

por tal conceito, alguns trouxeram a questão da moral atrelada à ética, sendo balizador para um 

comportamento profissional adequado. A ética para todos os entrevistados além de, 

essencialmente, nortear a vida social, é um importante pilar no ambiente de trabalho, não há 

como uma empresa se sobressair em um longo período se suas ações não estão pautadas na 

ética. 

 

Os entrevistados trouxeram diferentes visões, desde o dilema notório de demitir 

empregados por fraudes e atos de corrupção, passando por exemplos de desenvolvimento de 

aplicação técnica para industrias bélicas, o que faz pesar o dilema da grande margem de lucro 

versus o fim que tais produtos podem atingir, e tantos outros quanto ao contato com 

fornecedores, concorrentes e conflito de interesses. Tal questionamento teve como principal 

mote avaliar o grau de maturidade e entendimento dos entrevistados quanto a dilemas éticos, o 

que garante que as próximas questões fossem de fato respondidas com a aptidão necessária. 

 

Também como era de se esperar, pelos resultados verificados no Relatório de 

Maturidade 4.0, da ABAL, o nível de utilização de tecnologias de inteligência artificial ainda 

são bastante baixos, se comparados com outros setores, sendo que a grande maioria dos 

entrevistados, apesar de reconhecerem processos onde a inteligência artificial poderia estar 

presente, bem como os ganhos de produtividade e processos mais limpos que evitariam 

retrabalhos e geração de resíduos, entendem que o seu uso ainda tende a percorrer um longo 

caminho.  
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Ainda quanto a este questionamento, ou seja o nível de utilização da inteligência 

artificial, alguns outras reflexões são bastante importantes para serem trazidas nesta conclusão, 

a primeira delas é que para todos os entrevistados a mão de obra precisa estar preparada e 

qualificada para os novos desafios, o maior engajamento e capacitação profissional é o que 

propiciará a capacidade de aproveitamento destes profissionais, havendo que se ressaltar que a 

disponibilização de cursos de capacitação devem ser pautas não só dos governos, mas também 

das empresas.  

 

Foi ressaltado que ainda que o conhecimento de novas tecnologias entre elas a de  

inteligência artificial seja o eixo balizador daqueles trabalhadores que poderão ser aproveitado 

ou não no futuro, há que se considerar que pelo estagio dos processos de produção ainda serem 

em sua maioria feitos em um nível baixo de automação, há muito espaço para crescimento, 

formação e transição deste profissionais, ou seja ao contrario do que visto em outras empresas 

com alto grau de robotização dos processos como em processos industriais do setor 

automobilístico ou em serviços financeiros, na cadeia do alumínio esta é ainda uma jornada em 

estágio inicial, o que permite um processo, desde que dado a devida importância, de transição, 

coerente e responsável. 

 

Houve o destaque quanto as atividades criativas, que são essencialmente humanas que 

dificilmente serão alcançadas e substituídas por maquinas, e aqui cabe uma reflexão sobre se 

em algum momento a inteligência artificial será de fato inteligente, uma vez que esta passa por 

julgamentos morais e desenvolvimento de atividades criativas que estão longe de serem 

atendidas.  

 

Necessário também destacar que a grande maioria dos entrevistados tem a clara 

percepção que as tecnologias que hoje utilizam-se de inteligência artificial tem ente humano, 

na maioria das vezes um programador que dotado de vieses é muitas vezes responsável pela 

configuração deste dispositivo, o que em alguns casos trazem julgamentos discriminatórios e 

que fazem crescer as críticas a tais tecnologias.    

 

Ainda que não uníssimos, os entrevistados entendem que a utilização da inteligência 

artificial trará resultados positivos à sociedade. A questão ética que envolve em especial a 

substituição da mão de obra, ainda que uma preocupação, poderiam ser comparados àqueles 
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vivenciados nas grandes revoluções industriais, sendo portando necessário adaptações e até 

mesmo perdas, mas os ganhos de sobremaneira superam os efeitos negativos.      

 

Existiu nos relatos trazidos o entendimento comum de que a inteligência artificial deve 

atender a preceitos éticos, ainda que exista um claro desbalizamento quanto ao ritmo de 

crescimento da inteligência artificial e a ética, a predição de resultados, a rapidez de processos 

a diminuição dos desperdícios e o retrabalho não podem ser justificativas para o uso 

indiscriminado da inteligência artificial, houveram indicações de que há que se considerar a 

ética como default do processo, e até mesmo um duplo grau de avaliação ética que poderiam 

ser aplicadas no exato momento de configuração de novas tecnologias.  

 

Quanto aos principais impactos que a inteligência artificial trará em especial na cadeia do 

alumínio, os sociais, foram os que mais se destacaram entre os entrevistados, sejam pelos 

impactos nos empregos, sejam na inaceitável predição de hábitos de consumo, seja no risco à 

democracia, este será algo que deverá ser firmemente avaliado pelos entes de fiscalização. Mais 

uma vez destaca-se que pelo momento de maturidade da indústria do alumínio, há ainda tempo 

para realização de maior profissionalização de sua mão de obra com relativo tempo, o que pode 

significar um não tão grande impacto na mão de obra desta indústria.   

 

Pela atual e clara percepção de seus ganhos e proporcionais riscos, o impacto financeiro 

também teve uma percepção alta pelos entrevistados, ainda que não diretamente sensível à 

industrial onde atuam, a não ser pelos impactos nas comodities, o risco trazido pela manipulação 

desta tecnologia atrelada a manipulação de mercado é algo que aterroriza a todos, por isto seu 

destaque.  

 

Já quanto ao terceiro maior impacto percebido, ou seja, o ambiental, este sim justificado 

pelo caráter exploratório de recursos naturais na ponta inicial da cadeia do alumínio, foi bastante 

ressaltada e é algo que se destaca como processo que precisa ser repensado, e que planos de 

ação sejam implementados, ainda que tenhamos uma indústria de alta reciclabilidade, a 

obsolescência dos produtos que hoje se aplica o alumínio, gera a desproporção entre a demanda 

pelo alumínio e capacidade de reciclagem, além disso o processo de extração da bauxita e os os 

rejeitos dos processos produtivos, pode sim trazer grandes questionamentos a esta indústria, o 

que fortalece a necessidade de aderência aos pilares de ESG (Environmental, Social and 

Corporate Governance).  
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Os impactos psicológico e de confiança ganharam também espaço entre os 

entrevistados, ainda que não próprios da cadeia produtiva onde atuam. de sobremaneira foram 

destacados pela crescente importância que as redes sociais tem, e os entrevistados trouxeram a 

preocupação de sua capacidade exponencial de crescimento, e com isso a dependência extrema 

e muitas vezes cega do ser humano, passando a se relacionar tão somente pela visor dos seus 

smartphones e portanto reféns de julgamentos e  da política dos “cancelamentos”. 

 

Por fim, de menor relevância para os entrevistados tivemos os impactos jurídicos, 

destacando-se que é inimaginável neste momento que a máquina substitua o juiz humano, ainda 

que toda a formação e convencimento do seu julgamento possa ter grande influência e 

participação da inteligência artificial.  

 

Todos os entrevistados de forma mais ou menos incisiva, trouxeram a importância do 

Estado no estabelecimento de regras quanto a aplicação ética da inteligência artificial, não se 

acredita que as empresas teriam competência e predisposição em desenvolver regras que fossem 

essencialmente legítimas para garantir tais condições. Existe entre os entrevistados o 

entendimento que as empresas não teriam interesse em criar regras que potencialmente 

atentariam contra o seu negócio, mas esta condição poderia mudar face a intervenção do Estado, 

assim o melhor modelo de estabelecimento de regras para todos os entrevistado é a 

corregulação, onde o Estado atuaria em clara representação dos anseios e expectativas da 

sociedade e Associações ou entidades trariam a força de representação e condições técnicas das 

empresas.     

Em relação aos objetivos dessa pesquisa, para atender o objetivo geral – “Identificar 

referências e requisitos que considere preceitos éticos na interação humana com a inteligência 

artificial, bem como a percepção dos seus impactos na cadeia do alumínio no Brasil.”, tanto 

quanto a bibliografia utilizada quanto os questionários aplicados foram estruturados de forma 

a trazer para a pesquisa quais seriam os requisitos de convivência entre a inteligência artificial 

e a ética, passando por diversos autores e estudos que pavimentaram conceitos bastante úteis 

para atendimento deste objetivo, assim como foram elaboradas questões buscando-se entender 

como a inteligência artificial afetaria os processos industriais na cadeia do alumínio e os 

preceitos éticos que deveriam ser considerados. 

Quanto ao objetivo específico 1 - analisar preceitos e dilemas éticos que devem 

influenciar os sistemas de inteligência artificial”, buscou-se atender utilizando-se, referências 
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de autores nacionais ou internacionais e em publicações renomadas instituições. O conteúdo 

bibliográfico eleito atendeu ao objetivo específico 1. 

Quanto ao objetivo específico 2, “analisar iniciativas globais para interação da ética com a 

inteligência artificial, bem como princípios e diretrizes comuns em tais iniciativas”, da mesma 

forma, com base no conteúdo bibliográfico, buscou-se atender a tal preceito referenciado por 

renomados autores nacionais ou internacionais e em publicações de reconhecidas instituições. 

O conteúdo bibliográfico eleito atendeu ao objetivo específico 2.                                                                    

 Quanto ao objetivo específico 3, “avaliar, por meio de entrevistas semiestruturadas com 

profissionais, especialistas que atuam na cadeia do alumínio no Brasil, quais as percepções da 

interação da ética com a inteligência artificial, e sua aplicabilidade neste setor”, foi atendido 

através da análises das entrevistas pessoais e referencial teórico, alcançando-se um 

entendimento holístico importante sobre a ética aplicada na inteligência artificial, sua 

interdependência com pessoas e processos, sua relevância e implicações para a cadeia do 

alumínio no Brasil. 

Quanto ao objetivo especifico 4 “recomendar diretrizes para uma base eticamente segura, 

que possa contribuir na cadeia produtiva do alumino, para um ambiente capaz de apoiar o 

desenvolvimento e a utilização da inteligência artificial”, com base em todo o referencial teórico 

trazido, onde foi contextualizado o segmento do alumínio no Brasil, e o estágio de aplicação da 

inteligência artificial neste, bem como com base nas entrevistas manejadas, pode-se concluir 

que ainda estamos em um grau de desenvolvimento bastante inicial de aplicação da inteligência 

artificial, onde esta ainda não se depara com a necessidade de diretrizes éticas para nortear as 

suas ações, assim, neste momento não foi possível atender a este objetivo. 

Não há como nos escondermos ou negarmos a adoção da Inteligência Artificial, seja em 

médio ou longo prazo, a depender do grau de maturidades das empresas que atum na cadeia do 

alumínio, esta é sem dúvida uma nova Revolução Industrial, neste momento baseada em dados.  

 

A ruptura com o passado e inclusão nos processos industriais da inteligência artificial, 

pode gerar questionamentos, pode não ocorrer e atingir a todos no mesmo momento, mas 

acontecerá, e é inegável e pedra angular deste processo que os preceitos éticos sejam um ente, 

dos mais importantes neste processo, sem o qual qualquer avanço não pode ser justificado. É 

decisivo que as mudanças trazidas por esta tecnologia atendam às demandas sociais, e saiba 

desde o seu nascimento conviver com o ente humano sem que seja algo tão somente atentatório, 

as liberdades de escolha, condições sociais, convivência e bem estar.   



124 

 

Temos, na cadeia do alumínio, e desde que cientes das reflexões que humildemente e 

sem qualquer pretensão de serem taxativas, foram trazidas nesta pesquisa, a oportunidade de 

escrever importante etapa da história, criar propósitos, trabalhar em etapas, processos 

contribuição e formação responsável da nossa indústria e das nossas pessoas. Há um sem 

número de oportunidades, e a predisposição em se adaptar, aceitar seus riscos e entender suas 

oportunidades, representará o grande capital competitivo das indústrias em um breve futuro, 

entretanto em qualquer que seja a sua aplicação a inteligência artificial não deve caminhar que 

não ao lado da ética.  

 

5.1.LIMITAÇÕES DA PESQUISA  

O grande desafio desta pesquisa foi sem dúvidas a limitação de material teórico sobre o 

tema, a maioria ainda em formação e quase a sua totalidade em língua estrangeira.  

 

Há que se destacar como limitação a agenda dos entrevistados, como optou-se por 

desenvolver as entrevistas em C-Level, e por consequência agendas muito disputadas, houve 

diversas remarcações, cancelamentos, mas que apesar disso houve substancial materialidade. 

Além disso como buscou-se também o ponto de vista também de empresas concorrentes, ainda 

que claramente na condição de pesquisador, muitos dos convites foram negados e em alguns 

casos, após a entrevista realizada, foi solicitada a sua não utilização.  

 

O tempo ainda é algo que deve ser destacado, com uma maior disponibilidade haveria com 

toda certeza uma maior capacidade de avaliação dos materiais e pesquisa e poder-se-ia ampliar 

o número de respondentes das entrevistas pessoais, entretanto ressalta-se que houve uma 

rigorosa seleção dos entrevistados e contribuição ímpar quantos às suas reflexões.  

 

5.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS  
 

A inteligência artificial atrelada a ética possui um campo de quase infinitas reflexões e 

aplicações e soluções não apenas na cadeia do alumínio, mas em diversas outras indústrias 

setores e segmentos.  

Apesar do foco desta pesquisa estar atrelada à indústria, sua aplicação poderia refletir 

as áreas médica e de saúde, educação, financeiro, recursos humano, jurídico, TI e diversos 

outros. Estamos em um estágio ainda bastante inicial de construção desta história e quanto mais 
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pesquisas forem feitas mais reflexões serão trazidas permitindo que toda a sociedade exerça seu 

papel de construção desta nova realidade que dificilmente não irá atingir a todos, e assim 

podemos ser reféns ou protagonistas desta tão importante momento histórico. 
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