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WARM UP

A

Inteligência Artificial é a engrenagem que vai tornar os

negócios cada vez mais eficazes e com alta performance, alterando o
futuro do trabalho e levantando questões que envolvem
cibersegurança, ética e privacidade.
Existem funções humanas, como a criatividade e a capacidade de
abstração, que a IA não será capaz de superar. Outras atividades
como a otimização e o processamento de dados, com precisão e em
larga escala, já estão sendo totalmente substituídas pelas máquinas.
O que esperar do futuro da humanidade com o desenvolvimento da
Inteligência Artificial? Para Kai Fu Lee, CEO da Sinovation Ventures e
escritor do best-seller ‘Inteligência Artificial’, 20 anos é um período
suficientemente longo para que mudanças dramáticas aconteçam,
especialmente com o desenvolvimento tecnológico passando por uma
aceleração sem precedentes na história.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:
5 PREMISSAS
Existem premissas básicas para o funcionamento ideal de um projeto de
IA: Quantidade massiva de dados para aumentar as probabilidades de
se obter resultados mais precisos; Determinação de tarefas específicas
para que a máquina saiba exatamente o que fazer; Trabalhar em um
domínio único, ou seja, de modo que não exija conhecimentos gerais ou
senso comum; Poder computacional -- que eleva a capacidade de
processamento de dados; E, fundamentalmente, para que um projeto
funcione é necessário ter especialistas em IA para gerenciar todo o
processo.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

2
4 ONDAS DE IA

Atualmente, estamos vendo 4 ondas de IA criando diversos tipos de
aplicações, com diferentes possibilidades”, explica Kai Fu Lee. Ele afirma
que a primeira onda, em 2010, foi a “Internet IA” -- responsável pelo
início da geração de dados para busca, propaganda, e-commerce e
redes sociais. Em 2014 aparece a segunda onda: “Business IA” aplicada a
instituições financeiras, nos negócios, logística, serviços de saúde e
educação -- que, de acordo com Lee, possibilitou “oportunidades de
guardar e de fazer dinheiro”. A terceira onda, denominada “Perception
IA”, possibilitou à IA ver e ouvir não apenas discursos e imagens, mas se
conectar com sensores inteligentes e perceber coisas que os humanos
não conseguem como estruturas 3D, mesmo no escuro, umidade, e
temperatura. E, por fim, a quarta onda -- ”Autonomous IA” -- é quando
a Inteligência Artifical aprende a se movimentar, a partir de 2018: robôs
e veículos autônomos, por exemplo.
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SEIS TENDÊNCIAS
TECNOLÓGICAS
Como uma espécie de previsão do futuro, Lee afirma que a IA irá: 1.
Desencadear inovações inteligentes e automatizadas; 2. Transformar
completamente o transporte com cidades inteligentes; 3. Digitalizar de
forma completa os cuidados com a saúde, aumentando a longevidade;
4. Possibilitar que robôs inaugurem a era da automação e produção
inteligente; 5. Fazer com que energia e agricultura sejam impulsionadas
pela manufatura e não por recursos naturais; e 6. Atingir a “era da
plenitude” em que os custos de material, energia e produção serão
amplamente reduzidos.
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OS QUATRO NÍVEIS DE
“BUSINESS INTELLIGENCE”
Para Lee, o desenvolvimento da Inteligência Artificial aplicada aos
negócios pode ser dividido em 4 níveis. Ele explica que isso já acontece
hoje em dia e tende a melhorar exponencialmente. O primeiro nível -“Insights” -- permite à máquina uma compreensão profunda de lógica e
de organização de dados, resumo de conteúdos e sugestão de
recomendações. No segundo nível -- “Conhecimento” -- a IA passa a
funcionar como um mapa de conhecimento: interpretação lógica de
dados e construção e gestão de mapas empresariais. “Informação” é o
terceiro nível -- no qual a IA passa a funcionar como “Business
Intelligence”, ou seja, provendo dados eficientes para stakeholders, com
segurança e padronização, disponíveis a qualquer hora e em qualquer
lugar. O quarto nível, denominado “Dados” é quando a máquina possui
uma grande infraestrutura de dados e informações disponíveis e
consegue prover todo tipo de assistência para os negócios, desde o
gerenciamento completo dos dados até sugestões para tomadas de
decisões.
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WRAP UP
A capacidade da Inteligência Artificial de compreender textos, artigos
e livros -- de maneira mais eficaz do que o ser humano conseguiria -implica na possibilidade de superar os humanos em inúmeras
funções. “É o chamado machine learning, você ensina a máquina a
aprender”, explica Lee.
Mesmo com a transformação tecnológica aceleradamente em curso,
Kai-Fu Lee afirma que existem habilidades humanas que continuarão
sendo insubstituíveis: "IA ficará melhor que o ser humano em fazer
muitas coisas, mas a nossa criatividade e nossa autoconsciência
serão insubstituíveis”, disse. Para ele, a habilidade de memorização
não é mais importante. Entretanto, em tempos de Inteligência
Artificial, “o que mais faz a diferença agora é saber inventar, se
comunicar e influenciar pessoas.”
"A IA pode ficar tão boa que nós nos tornaremos preguiçosos”, afirma
Lee. Ele explica que, em 20 anos, viveremos em um mundo onde a IA
não só será capaz de entender informações, mas também de
interpretar e de produzir conhecimento a partir dos conteúdos.
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