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IA 
ou não IA



https://www.vanityfair.com/news/2017/03/elon-musk-billion-dollar-crusade-to-stop-ai-space-x



https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index/





Estratégias governamentais de IA



Cúpula da IA da ONU 

tem como objetivo 
combater a pobreza, 

e os 'grandes desafios' da 
humanidade

https://news.un.org/en/story/2017/06/558962-un-artificial-intelligence-summit-aims-tackle-poverty-humanitys-grand





https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence

Estados-Membros da UE 
assinam acordo para 

cooperar em 
Inteligência Artificial



https://www.oxfordinsights.com/insights/2018/1/23/aistrategies



Investimento de $ 2 bilhões em 5 anos

Alcançar EUA e China na liderança de 
IA no mundo

Fomento à pesquisa e à captação das 
mentes mais brilhantes sobre o tema 

(França x Vale do Silício)

Foco na saúde
bem-estar e 

mobilidade urbana.

https://sputniknews.com/europe/201804021063134282-macron-facebook-google-artificial-intelligence/



https://www.cifar.ca/assets/pan-canadian-artificial-intelligence-strategy-overview/

Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy Overview

Investimentos de $ 125 milhões em 5 anos

Foco no fomento e na ampliação das pesquisa e pesquisadores em IA

Atrair e reter profissionais de IA para a indústria.



https://www.cnbc.com/2017/07/21/china-ai-world-leader-by-2030.html

Pretende ser líder de IA no mundo até 2030

Indústria de IA de $ 150 bilhões em 15 anos

Foco nas áreas militares e cidades inteligentes



http://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf

Desenvolvimento em 3 fases até 2030

Foco nas áreas de produtividade, saúde/bem-estar e mobilidade urbana

IA como serviço (AIaaS)





1º país da América Latina e 10º do mundo a publicar estratégia de IA

Impulsionar a liderança internacional do México relacionado ao tema, 
com ênfase na OCDE.

Foco no desenvolvimento econômico

https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/estrategia-de-inteligencia-artificial-mx-2018



UAE Strategy for Artificial Intelligence

https://government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-artificial-intelligence

Alcançar os objetivos do Centennial 2017

Investimento em várias áreas

Posicionar o UAE como líder de IA em vários segmentos



https://gulfnews.com/news/uae/government/mohammad-launches-uae-centennial-plan-2071-to-make-uae-best-in-the-world-1.1998695



https://youtu.be/6P-5PkzC2ZI


Preocupações



https://futureoflife.org/ai-principles/

ASILOMAR 
AI 

PRINCIPLES



https://futureoflife.org/ai-principles/

1) Objetivo da pesquisa: O objetivo da pesquisa da AI deve ser a criação de inteligência não dirigida, mas a inteligência benéfica.

8) Transparência judiciária: Qualquer envolvimento de um sistema autônomo na tomada de decisões judiciais deve fornecer uma 
explicação satisfatória e auditável por uma autoridade humana competente.

9) Responsabilidade: Designers e desenvolvedores de sistemas avançados de AI são partes interessadas nas implicações morais de seu 
uso, uso indevido e ações, com a responsabilidade e a oportunidade de moldar essas implicações.

11) Valores humanos: Os sistemas de AI devem ser projetados e operados de forma a serem compatíveis com ideais de dignidade humana, 
direitos, liberdades e diversidade cultural.

16) Controle humano: Os seres humanos devem escolhe quando delegar decisões aos sistemas de AI, para atingir objetivos humanos 
escolhido ser como é.

18) AI Arms Race: Uma corrida armamentista em armas autônomas letais deve ser evitada.

23) Bem comum: A superinteligência só deve ser desenvolvida ao serviço de ideais éticos amplamente compartilhados e em benefício de 
toda a humanidade e não de um estado ou de uma organização.



Aplicação 

prática
de 

IA



Where You Should Use Artificial Intelligence — and Why (Gartner, 2017)



Where You Should Use Artificial Intelligence — and Why (Gartner, 2017)



Fonte da Imagem: www.agenciabrasil.ebc.com.br

Possíveis aplicações 

no 

Governo



Artificial Intelligence for 

Citizen Services and Government

(Hila Mehr)

Oportunidades mais óbvias e imediatamente benéficas para IA no governo:

reduzir encargos administrativos

otimizar alocação de recursos

assumir tarefas complexas

https://ash.harvard.edu/files/ash/files/artificial_intelligence_for_citizen_services.pdf

Eficiência











Relatório do Fórum Econômico Mundial
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
Diálogo Público sobre Desburocratização  - TCU
Apresentação de Gleisson Rubin – Min. Planejamento 



Computação 

cognitiva

TCU 

Processamento 

de textos

Processamento 

de imagens de 

satélites

Desenvolvimento 

de Bots



Solução de 

identificação

de 

erros materiais 

em 

acórdãos

ENASTIC.JF

CJF

8/6 – 10h30



Como escolher projetos para aplicação de IA?



1. Identifique as oportunidades e as necessidades críticas de negócio

2. Classifique e priorize as oportunidades e necessidades – “Three Vs” framework (viable, valuable e vital);

3. Atente-se para a cultural organizacional (provavelmente será o seu maior desafio)

4. Elabore trilhas de capacitação para treinar e estimular os times (analytics, IA, etc...)

5. Explore as ferramentas, APIs e frameworks disponíveis na comunidade

6. Crie ambiente favorável à inovação (falha é componente essencial do sucesso)



7. Foco no trabalho colaborativo

8. Comece pequeno! Abuse da experimentação...

9. Compartilhe e celebre os resultados!



Dúvidas?



Obrigado!

Rodrigo Felisdório

rodrigocs@tcu.gov.br

Secretário de Soluções de TI – TCU


