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Resumo: Sistemas de inteligência artificial (IA) têm evoluído rapidamente nos últimos anos,
tornando-se parte integrante de nossas vidas. É possível que em breve possamos vivenciar o
que há 20 anos só estava presente no imaginário de Hollywood. Com isso, a o modo como
vivemos poderá alterar-se em muito, tanto para o bem quanto para o mal. Tendo em vista as
preocupações de vários especialistas no campo de IA e da sociedade como um todo, este
trabalho busca descrever os riscos ligados ao desenvolvimento de tais sistemas, as estratégias
de desenvolvimento dos países e também pontuar alguns tópicos relevantes no debate
regulatório acerca dos sistemas de IA.
Palavras-chave: governança, inovação, inteligência artificial, regulação, riscos
Abstract: Artificial intelligence (AI) systems have evolved rapidly in recent years, becoming
an integral part of our lives. It is possible that we may soon experience what 20 years ago was
only present in the imagination of Hollywood. As a result, the way we live can change greatly
for both good and evil. Given the concerns of various AI experts and society as a whole, this
paper seeks to describe the risks associated with the development of such systems, the
countries' development strategies and also to highlight some relevant topics in the regulatory
debate about AI systems.
Keywords: governance, innovation, artificial intelligence, regulation, risks
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Introdução
Imagine-se em um mundo no qual programas de computador são capazes de realizar
diagnósticos mais precisos do que médicos especialistas em suas áreas, ou ainda ser operado
apenas por mecanismos robóticos controlados por um agente inteligente digital, ou também
passear por ruas policiadas apenas por instrumentos robóticos.1 Podemos pensar que o cenário
narrado só é possível nos grandes filmes de Hollywood, entretanto já temos exemplos de
agentes inteligentes capazes de realizar as tarefas narradas. Drones capazes de fazer
reconhecimento facial podem ser utilizados como meio de vigilância ou até mesmo como
armas, temos softwares capazes de detectar câncer de pele por meio de uma simples foto de
maneira mais precisa do que médicos com anos de experiência e não estamos distantes de muito
do que imaginamos ser possível apenas em filmes.2
O futuro dos sistemas inteligentes parece muito promissor, com avanços tecnológicos
capazes de alterar em muito o modo como vivemos.3 Entretanto, a evolução rápida da área já
traz algumas preocupações sobre os possíveis riscos do desenvolvimento de sistemas
inteligentes. Devemos nos preocupar? Sim. Como agir para continuar evoluindo sem tantos
riscos? Esta é a pergunta que permeia o debate acerca da evolução dos sistemas inteligentes.
O objetivo do trabalho, portanto, é descrever quais são os riscos inerentes aos sistemas
inteligentes e quais os tópicos relevantes do debate sobre possíveis abordagens regulatórias que
garantam o desenvolvimento seguro da área. A fim de cumprir com o objetivo, faz-se necessário
exame das características dos sistemas de IA que proporcionam novos desafios ao regulador,
dos denominados planos estratégicos dos vários agentes envolvidos no desenvolvimento de
sistemas de IA (empresas, reguladores, organizações internacionais, etc) e das melhores
práticas regulatórias e de governança da inovação da atualidade.
Assim sendo, o trabalho encontra-se dividido nos seguintes tópicos: (i) definindo
inteligência artificial, (ii) regulação de riscos, (iii) riscos dos sistemas de IA, (iv) abordagens
regulatórias e (v) conclusão.
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1. Definindo Inteligência Artificial
O problema inicial do regulador não está em como ou o que regular, mais sim qual será
a definição de inteligência artificial (“IA”) a ser adotada.
Não há uma definição unânime sobre o que é “inteligência artificial”.4 Para os teóricos
deste campo do conhecimento, inteligência artificial é um termo amplo que contém uma
infinidade de técnicas computacionais que produzem uma série de resultados distintos, sempre
visando munir linhas de código com a capacidade de tomar decisões consideradas
“inteligentes”5. São exemplos de resultados o reconhecimento de padrões, visão computacional
e processamento de linguagem.
Um fator que dificulta ainda mais a definição de um conceito que contemple
perfeitamente o que seria inteligência artificial é a própria evolução deste campo no tempo6.
Com investimentos massivos das grandes empresas de tecnologia o campo apresenta evolução
rápida, o que gera inovação constante e o surgimento de novas técnicas e formas de desenvolver
agentes de IA, tornando algumas técnicas obsoletas, excluindo-as do conceito de IA. A isso se
dá o nome de “Efeito IA” ou “Odd paradox”, fenômeno que resulta na retirada de certas técnicas
do “rol da fama” de inteligência artificial.7
Apesar da dificuldade conceitual, as técnicas, programas, funcionalidades e tecnologias,
ou seja, tudo que figura como postulante a estar abarcado pelo conceito de IA pode ser
categorizado com base no paradigma de programação que lhe dá origem.8 Uma das
classificações com base em paradigmas divide as tecnologias de IA em sistemas baseados em
conhecimento e sistemas de aprendizado automático.
Quanto aos sistemas baseados em conhecimento, também conhecidos como sistemas
experts, fazem uso de lógica formal de computação e de um conjunto de regras programadas
4
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em linhas de código para chegar a algo que se pode chamar de raciocínio.9 Os usos de tais
sistemas são mais específicos, sendo melhor aproveitados para tirar decisões consideradas
ótimas em situações concretas já contidas no código do sistema.
A desvantagem destes sistemas está na ausência de capacidade de “aprender”, isto é,
não apresentam melhora em sua tomada de decisão conforme acumulam informações, sendo
esta uma característica intrínseca aos sistemas de aprendizado automático.
Sistemas de aprendizado automático são capazes de melhorar sua performance com
base no acúmulo de experiência, ou seja, conforme são expostos a maiores quantidades de dados
e destes tiram conclusões quanto ao resultado ótimo. Isso é possível pelo uso de técnicas de
aprendizado estatístico, que contém as famosas técnicas de aprendizado profundo e aprendizado
de máquina.10
O aprendizado estatístico só é possível pelo crescimento constante da capacidade de
processamento dos computadores, dado que fazem uso de gigantescas quantidades de dados e
necessitam, ainda, de tirar conclusões acerca de suas correlações e relações causais conforme o
instrumental estatístico que possuem em seus códigos.
Dentre os exemplos de sistemas de aprendizado automático, temos os veículos
autônomos, sistemas de reconhecimento facial, sistemas de processamento de linguagem
natural com uso na tradução simultânea e algoritmos de sugestão com base nas preferências do
usuário usados por Youtube, Facebook, Netflix e demais gigantes do ramo digital em suas
respectivas áreas.11
Um dos possíveis problemas destes sistemas está justamente em sua maior força, qual
seja a de serem baseados em técnicas de probabilidade e estatística.12 Melhor explicando, por
mais que sejam capazes de apresentar grande nível de exatidão em suas análises, podem tomar
decisões equivocadas no nível individual que não ocorreriam caso um humano fosse o tomador
de decisão, como a confusão de imagens, por exemplo, podendo um sistema entender
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erradamente que um aspirador é uma arma de fogo13. Estão sujeitos a todos os problemas,
portanto, que traz uso de técnicas estatísticas na tomada de decisão.
Dentre algumas das definições encontradas na literatura, podemos citar as definições
contidas em documentos da OECD, Brasil e União Europeia.
Para a OECD14, um sistema de IA “é um sistema contido em uma máquina que pode,
para um determinado conjunto de objetivos definidos pelo programador, fazer previsões,
recomendações ou decisões que influenciam ambientes reais ou virtuais. Os sistemas de IA são
projetados para operar com diferentes níveis de autonomia”.
No plano estratégico e-digital do Brasil15, “a Inteligência Artificial é um conjunto de
ferramentas estatísticas e algoritmos que geram software inteligente, especialmente projetado
para uma atividade específica. É uma tecnologia útil para classificação de dados, identificação
de padrões e previsão. Alguns exemplos de inteligência artificial incluem ferramentas de
tradução, serviços de reconhecimento de voz e imagem e mecanismos de busca com recursos
de classificação, capazes de pontuar de acordo com as preferências do usuário”.
Como se percebe, estas definições não chegam a ser técnicas, sendo mais próximas a
explicações do tema do que uma definição propriamente dita. No campo regulatório, a União
Europeia nos oferece uma definição bastante completa do que seria um sistema de IA:
“Os sistemas de inteligência artificial (IA) são sistemas de
software (e eventualmente também de hardware) concebidos por
seres humanos, que, tendo recebido um objetivo complexo, atuam
na dimensão física ou digital conhece o seu ambiente mediante a
aquisição de dados, interpretando os dados estruturados ou não
estruturados recolhidos, raciocinando sobre o conhecimento ou
processando as informações resultantes desses dados e decidindo
as melhores ações a adotar para atingir o objetivo estabelecido.
Os sistemas de IA podem utilizar regras simbólicas ou aprender
um modelo numérico, bem como adaptar o seu comportamento
mediante uma análise do modo como o ambiente foi afetado pelas
suas ações anteriores.
13
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Enquanto disciplina científica, a IA inclui diversas abordagens e
técnicas, tais como a aprendizagem automática (de que a
aprendizagem profunda e a aprendizagem por reforço são
exemplos específicos), o raciocínio automático (que inclui o
planeamento, a programação, a representação do conhecimento e
o raciocínio, a pesquisa e a otimização) e a robótica (que inclui o
controlo, a percepção, os sensores e atuadores, bem como a
integração de todas as outras técnicas em sistemas ciberfísicos).”
Conforme explica o documento da UE16, todas as técnicas de IA poderiam ser
classificadas em dois grandes grupos: (i) raciocínio e tomada de decisão e (ii) aprendizagem.
“Raciocínio e tomada de decisões. Este grupo de técnicas inclui
a representação do conhecimento e o raciocínio, o planejamento,
a programação, a pesquisa e a otimização. Estas técnicas
permitem raciocinar sobre os dados provenientes dos sensores.
Para que tal seja possível, é necessário transformar os dados em
conhecimento, pelo que um domínio da IA prende-se com a
melhor forma de modelar esse conhecimento (representação do
conhecimento). Uma vez modelado, a etapa seguinte consiste em
utilizar o conhecimento para raciocinar (raciocínio baseado no
conhecimento), o que inclui fazer inferências através de regras
simbólicas, planear e programar atividades, pesquisar num vasto
conjunto de soluções e escolher a melhor (otimizar) das soluções
possíveis para um problema. A etapa final é decidir a ação a
executar. O raciocínio/tomada de decisão integrado num sistema
de IA é, normalmente, muito complexo e exige uma combinação
de várias das técnicas acima mencionadas.
Aprendizagem. Este grupo de técnicas inclui a aprendizagem
automática, as redes neuronais, a aprendizagem profunda, as
árvores de decisão e muitas outras técnicas de aprendizagem.
Estas técnicas permitem que um sistema de IA aprenda a resolver
problemas que não podem ser especificados de forma precisa, ou
cujo método de resolução não pode ser descrito por regras de
raciocínio simbólico. São exemplos desses problemas os
relacionados com capacidades de percepção como a compreensão
da fala e da linguagem, a visão computacional ou a previsão do
comportamento. Note-se que estes problemas parecem fáceis
porque, de facto, são normalmente fáceis para os seres humanos.
Contudo, não são assim tão fáceis para os sistemas de IA, uma
vez que estes não se podem basear no raciocínio de senso comum
(pelo menos por enquanto), e tornam-se especialmente difíceis
quando o sistema tem de interpretar dados não estruturados. É
nestes casos que as técnicas assentes na abordagem de
aprendizagem automática se revelam úteis. No entanto, as
16
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técnicas de aprendizagem automática podem ser utilizadas para
muito mais tarefas do que a mera percepção, produzindo um
modelo numérico (ou seja, uma fórmula matemática) utilizado
para calcular uma decisão a partir dos dados. A aprendizagem
automática tem várias modalidades. As abordagens mais comuns
são a aprendizagem supervisionada, a aprendizagem não
supervisionada e a aprendizagem por reforço.”
Por fim, robótica “é definida como “IA em ação no mundo físico” (também denominada
IA corporizada). Um robô seria uma máquina física que tem de se adaptar à dinâmica, às
incertezas e à complexidade do mundo físico.”
É possível notar que a definição da UE é muito abrangente, tentando conter tudo que
hoje é tido como possível de ser classificado como IA. Entretanto, é possível que com o tempo,
pela ação do “efeito IA”, essa definição tenha que ser revista.
Um último problema quanto as definições está no possível descompasso dos termos da
definição com a própria realidade da tecnologia. Tal fenômeno é identificado como
“desconexão descritiva”, o que traz um risco de super especificar determinadas definições e
prejudicar a capacidade de resposta do regulador pela regulação não ser abrangente o
suficiente.17
Conforme explica Brownsword “os detalhes do regime regulatório sempre refletirão
uma tensão entre a necessidade de flexibilidade (se a regulação deve avançar com a tecnologia)
e a demanda por previsibilidade e consistência (se os regulados devem saber onde estão)”.
Melhor explicando tal tensão, “quanto mais os reguladores (em uma tentativa de permitir que
os regulados saibam onde estão) tentam estabelecer um conjunto inicial de padrões que sejam
claros, detalhados e precisos, mais provável é que a regulação perca a conexão com seu objetivo
tecnológico (deixando os regulados pouco claro quanto à sua posição”18.
Para fins deste trabalho, usamos o termo “sistemas de IA” em sentido amplo para
englobar qualquer sistema capaz de executar tarefas inteligentes, contendo todas as
classificações abordadas acima. Quando necessário, as distinções foram feitas com base na
definição de IA da União Europeia.
2. Regulação de riscos
17

AI Forum New Zeland. Artificial Intelligence: Shapping a Future New Zeland, março de 2018. Disponível em
< https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/5754-artificial-intelligence-shaping-a-future-new-zealand-pdf>.
Acesso em 02/12/2019 às 05:35.
18
BROWNSWORD, Roger. Rights, Regulation and the Technological Revolution. Oxford University Press.
Oxford, 11 de maio de 2008.

Quando abordamos determinado problema sob uma perspectiva regulatória, é
importante levarmos em consideração quais seriam os riscos envolvidos ao regular ou não
certos aspectos da questão. Risco pode ser definido como a probabilidade de um evento
particular (ou dano) ocorrer com o possível impacto desse evento.19
Nessa perspectiva, regulação seria uma atividade inerentemente ligada a riscos. Quando
entendemos a regulação dessa forma, ou seja, sendo atividade a ser desenvolvida com o fim de
controlar ou minimizar riscos, devemos buscar entender todos debates relacionados a tal
atividade, sendo estes (i) definição e abordagem dos riscos e (ii) seus desafios regulatórios.
2.1.Definição e Abordagem dos Riscos
Uma regulação de riscos eficiente direciona sua atuação à redução dos maiores riscos
que podem atingir a sociedade. Entretanto, como revela a literatura de riscos, identificar tais
riscos e ainda como avaliá-los, ou seja, suas probabilidades e impactos, é uma tarefa
extremamente complexa.20
Como já explicado, quando examinamos um risco devemos passar por dois elementos,
sendo estes (i) probabilidade do evento e (ii) dimensão do dano. Apesar de aparentemente
simples, tais elementos podem variar conforme o tipo de risco que estamos tratando e qual o
método de avaliação usamos.21
Dentre os tipos de riscos temos o risco probabilístico e o risco imprevisível.22 No
primeiro tipo, avaliações quanto às probabilidades podem ser feitas com base em dados
estatísticos relativos a eventos passados. Já quando se trata de um risco imprevisível, evidências
de conexões causais, dados estatísticos e demais informações podem ser de pouca valia. Ainda
existem casos em que tais eventos são de apenas uma ocorrência, ou seja, não se repetem e
como isso as probabilidades não podem ser calculadas de maneira objetiva, com análises
técnicas, mas devem ser calculadas de maneira subjetiva.
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O fato de existirem riscos que não podem ser avaliados objetivamente nos traz outra
distinção entre os riscos, podendo estes ser objetivos ou subjetivos.23 Riscos objetivos são
aqueles que podem ser analisados objetivamente, via procedimentos técnicos com uso de dados
e estatísticas, sendo objeto possível de análise de especialistas técnicos. Já os riscos subjetivos
são mensurados de acordo com a percepção da população e de pessoas sem conhecimentos
específicos na área. Vale dizer que a relação entre os riscos subjetivos e os riscos imprevisíveis
é intrínseca, dada à natureza de ambos, principalmente pelo fato de sua probabilidade não poder
ser estimada tecnicamente.
Uma última distinção entre os tipos de riscos deve ser feita, sendo o critério desta divisão
a vontade individual em arcar com o risco. Temos, assim, riscos voluntários e riscos impostos
socialmente. Riscos voluntários são tomados individualmente pelas pessoas, como o risco de
atravessar uma rua no sinal vermelho ou tomar uma pílula contraceptiva. Já os riscos
socialmente impostos exercem impacto sobre toda a sociedade, tendo os indivíduos pouco o
que dispor sobre a aceitabilidade de estar expostos ou não a estes riscos. Alguns exemplos são
estações energéticas nucleares, desenvolvimento de tecnologias de IA, armas automatizadas e
carros autônomos, sendo estes casos que geram externalidades nos locais que operam.24
Dadas as possíveis classificações dos riscos, passamos ao próximo passo que se deve
ter em mente quando tratamos da atividade regulatória como instrumento para minimizar riscos,
sendo este a escolha por qual abordagem é mais adequada para avaliar um risco e seus
elementos (probabilidade e impacto).
A primeira forma de abordar um risco é por meio de uma perspectiva técnica. Em
regra, essa perspectiva se baseia na frequência relativa de um evento para estimar sua
probabilidade. O uso de ferramentas estatísticas é essencial para uma análise técnica.25
Dentro desta perspectiva, a título de exemplo, temos metodologias atuariais e de
engenharia. A escolha pela metodologia se dá com base na quantidade de informação disponível
sobre a frequência relativa do evento que se busca analisar. Metodologias atuarias precisam de
mais informações sobre eventos semelhantes que já ocorreram, enquanto metodologias de
engenharia são capazes de simular eventos em sistemas complexos a fim de estimar a
probabilidade mesmo com quantidade insuficiente de dados.

23

BALDWIN, R.; CAVE, M.; Lodge, M. Understanding Regulation Theory, Strategy, and Practice Second
Edition. Oxford University Press, Oxford, 13 de janeiro de 2013.
24
WATERSOTONE, Martin. Risk and Society: The Interaction of Science, Technology and Public Policy.
Springer, Dordrecht, 1991.
25
BALDWIN, R.; CAVE, M.; Lodge, M. Understanding Regulation Theory, Strategy, and Practice Second
Edition. Oxford University Press, Oxford, 13 de janeiro de 2013.

Importante ressaltar que mesmo de análises técnicas podemos ter estimativas fracas,
dado que a falta de informação ou de possíveis diferenças materiais entre os eventos podem
levar a modelos que não correspondem com a realidade. Muito se critica também que nessas
análises não é garantido que o resultado decorrerá de cálculos objetivos, passando em maior ou
menor medida pela subjetividade do expert, podendo ocorrer o que se chama de falácia
científica.26
Outra forma de abordar um risco seria por meio de uma perspectiva econômica. Sob
tal perspectiva teríamos os riscos transformados em utilidades subjetivas, devendo sua análise
contrabalancear benefícios e malefícios em relação ao bem-estar geral.27
A ciência econômica está intrinsecamente relacionada à alocação eficiente de recursos,
de modo a aumentar o bem-estar geral.28 Assim sendo, ao analisar um determinado evento,
devemos ter em conta suas vantagens, desvantagens e custos de alocação eficiente dos riscos e
benefícios deste evento.
A contraposição de vantagens e desvantagens, levando em conta os possíveis custos de
ação relacionados ao problema que se busca enfrentar, permite que tal análise seja integrada em
processos de tomada de decisão com mais facilidade, dado que, em tese, trará a resposta que
aloca os recursos disponíveis da melhor maneira possível de modo a maximizar o bem-estar
geral.
As fraquezas dessa perspectiva estão na dificuldade de medir o montante que
determinado evento afeta o bem-estar geral e se tal evento pode ou não trazer externalidades.
Com as possíveis externalidades, fica a dúvida de como atingir as pessoas que sofreram seus
efeitos negativos, de modo que a alocação de recursos seja perfeita e maximize o bem-estar
geral. Por fim, assim como na análise técnica, podemos ter altos graus de subjetividade em tal
análise, fato que pode abrir espaço para a manipulação dos resultados, semelhante à falácia
científica.29
Até o momento as abordagens trazidas têm como objeto de análise principal o evento
em si, seja estimando suas probabilidades ou fazendo análises de custo-benefício ao bem-estar
geral. A perspectiva psicológica, alternativamente, tem seu foco nas percepções individuais
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para tomar suas conclusões acerca de riscos, ou seja, nesta análise a cognição humana passa a
ser central, sendo mais relevante no exame de riscos subjetivos.
A análise psicológica está interessada em desvendar questões de como as probabilidades
são percebidas, como as preferências sobre determinados riscos se dão e como o contexto e a
experiência individual moldam as estimações dos riscos. Vários fatores podem impactar na
percepção e mensuração dos riscos como medo, potencial catastrófico, grau de controle pessoal
sobre o tamanho ou a probabilidade do risco, familiaridade com o risco, grau de igualdade
percebida no compartilhamento de riscos e benefícios, visibilidade dos benefícios da assunção
de riscos, potencial para culpar os criadores de riscos, atraso na manifestação de dano e
voluntariedade com a qual o risco é assumido.
Segundo Baldwin, o “risco, dentro dessa abordagem, é visto como um conceito
multidimensional que não pode ser reduzido a um mero produto de probabilidade e
consequências”. Entender os riscos em sua perspectiva psicológica é relevante quando estamos
diante de riscos subjetivos, pois observar qual fator impactou na mensuração do risco pode
direcionar pesquisas para estimação de probabilidades de maneira objetiva.
Cada um dos fatores que impactam na percepção dos riscos pode trazer ainda mais
complexidade para a análise dos riscos. Exemplificando, sobre o fator medo, ou seja, o quanto
algum dano é temido, dois vieses cognitivos aparecem como variáveis mais relevantes, sendo
estes as cascatas sociais e a polarização de grupo. No primeiro, os medos expressados por
alguns impactam na origem ou mensuração do medo de outros, havendo certa relação de
“contágio de medo”. O segundo versa sobre a tendência de que os eventos em grupos fechados,
deliberativos, sejam mais extremos do que se fossem eventos fora de um grupo. Juntando os
dois vieses teríamos uma explicação razoável acerca da origem do denominado “pânico
moral”.30
Como podemos perceber pela explicação das três perspectivas abordadas, cada uma
possui pontos negativos e positivos, sendo interessante à atividade regulatória voltada a riscos
o uso de um mix das três perspectivas, na medida da adequação de cada uma destas em relação
aos tipos de riscos que se busca regular.
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2.1.1. Risco vs. Risco
Quando estamos discutindo sobre riscos, é importante tratar sobre a dinâmica da
contraposição entre riscos, definida aqui como risco vs. risco.31 Conforme nos ensina Cass
Sunstein, “existem riscos em todos os lados das situações sociais”.32 Assim sendo, simples
decisões que tomamos em nosso cotidiano estão envoltas em riscos que assumimos, variando
conforme o grau de suas probabilidades e impacto.
Exemplificando, a decisão de sair de casa traz certos riscos, como acidentes repentinos,
ligados tanto a ações de falta de cuidado individual como casos fortuitos, assim como pode
trazer benefícios inesperados. A decisão de não sair de casa pode evitar os riscos de sua situação
oposta, mas trará seus próprios riscos e benefícios.
Dando termos concretos ao exemplo, temos os sujeitos A e B, ambos moram sozinhos
e levam vida normal. No mesmo momento do dia, A decide sair para correr em movimentado
parque, saindo de sua casa, enquanto B toma a decisão oposta e fica em casa. Em momento
posterior, tanto A quanto B são acometidos de infarto. Por estar em local movimentado, A é
socorrido a tempo, enquanto B falece em virtude da ausência de quem lhe pudesse prestar
socorro.
A decisão de um sujeito de ficar em casa aumentou a probabilidade do evento morte
ocorrer, enquanto a decisão de sair de casa a diminuiu. A situação hipotética ilustra a temática
do risco vs. risco, mostrando que qualquer ação acerca de um risco específico pode impactar
em algum outro risco.
Como em qualquer situação social temos riscos, quando pensamos em regular certos
riscos devemos nos preocupar com os riscos gerados pela própria ação regulatória. Como este
trabalho versa sobre um campo inovador, cujo desenvolvimento pode trazer inúmeros
benefícios à sociedade, é possível dizer que no aspecto mais geral as ações regulatórias que
trariam possíveis minimizações dos riscos têm como risco imediato o engessamento no avanço
e desenvolvimento tecnológico e risco mediato ou indireto o impacto negativo na sociedade
deste não desenvolvimento.
Contrapor riscos nos leva diretamente a analisar os tradeoffs relacionados a qualquer
decisão e seu impacto sobre os elementos dos riscos (probabilidade e impacto). Com isso, ao
regular sistemas de inteligência artificial para minimizar seus riscos, deve-se ter como objetivo
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um ponto ótimo, capaz de minimizar de maneira considerável certos riscos na medida em que
não lesa o desenvolvimento acelerado na área.
O exame dos tradeoffs nos leva diretamente aos desafios regulatórios da área de
inteligência artificial, sendo alguns destes gerais, relacionados a qualquer área, e outros mais
específicos da área.
2.2.Desafios Regulatórios
Os desafios regulatórios em uma abordagem com base nos riscos de determinada
atividade podem estar ligados à área que se busca regular (desafios intrínsecos) ou até mesmo
à opção padrão que o regulador adota para regular determinado risco (desafios extrínsecos).
2.2.1. Desafios Extrínsecos
Quanto a opção padrão adotada pelo regulador, temos o conflito entre regulação
responsiva e regulação preventiva.33 A regulação responsiva atua apenas quando um problema
surge de fato. O grande problema com a regulação responsiva está na possibilidade dos danos
gerados por determinado problema serem irreparáveis, motivo pelo qual sua aplicação a
cenários de risco catastrófico não é indicada. Já a regulação preventiva, à primeira vista, parece
ser muito mais indicada quando estamos diante de um cenário de risco catastrófico. Entretanto
seu uso irá depender da medida em que aplica seu princípio norteador, o princípio da precaução.
2.2.1.1.Princípio da Precaução
O princípio da precaução, segundo Sunstein, representa a ideia de que os agentes
reguladores devem tomar ações proibitivas para evitar certos riscos quanto a possíveis danos,
ainda que a cadeia causal entre eventos e possíveis danos não seja completamente certa. Isso
significa que havendo qualquer risco de dano, mesmo que subjetivo e sem a aplicação dos
demais métodos de análise de risco citados, poderia o regulador valer-se do princípio da
precaução para impor medidas proibitivas para evitar tal risco.34
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Conforme explica Sunstein, o princípio da precaução é relevante por dois motivos
principais. O primeiro seria que o princípio fomenta intensos debates sobre perigo, medo e
segurança. O segundo motivo é que o princípio da precaução levanta várias questões teóricas
sobre a tomada de decisão individual e social sob condições de risco e incerteza.
O argumento do professor se desenvolve no sentido de que o princípio da precaução,
entretanto, em suas formas mais extremas é literalmente incoerente. Isso se dá pois “existem
riscos em todos os lados das situações sociais”. Deste modo o princípio em pauta teria
simplesmente um efeito paralisante, fato que impacta negativamente no desenvolvimento e
avanço científico e tecnológico. Conforme destaca Sunstein:
“Como os riscos vêm de todos os lados, o Princípio da Precaução
proíbe ação, inação, e tudo entre isso.”35
Como já visto no debate de risco vs. risco, tanto ação quanto inação em face de
determinados eventos geram riscos por si só. Sunstein explica ainda que seria incoerente, sob
esta perspectiva, falar em pessoas avessas a riscos, mas sim contrárias a riscos particulares,
dado que qualquer tomada de decisão terá seus próprios riscos. Exemplificando, cita que
alguém avesso ao risco de voar pode não estar preocupado com os riscos de andar de carro, ou
ainda a pessoa que busca evitar os riscos relacionados ao uso de remédios provavelmente não
se importa com os riscos atrelados a deixar a natureza seguir seu rumo.
Apesar da explicação do professor Sunstein, temos que tal princípio é amplamente usado
na elaboração de políticas regulatórias, sendo comum principalmente na abordagem europeia
aos riscos.36 Mas qual seria o motivo para o uso de tal princípio como ponto principal de uma
política regulatória?
Tal fato pode ser explicado com base no viés cognitivo da heurística da disponibilidade.
Segundo tal viés, os seres humanos, culturas e nações, na ausência de dados e conhecimento
estatístico, tendem a temer mais os eventos que podem ser imaginados com facilidade.
É fácil notar que tal viés pode ter grande impacto sobre os riscos futuros que não há
forma precisa de estimar seus elementos. Tal fato se dá justamente pela falta de dados
estatísticos. Assim sendo, basta que haja um medo de que determinado evento social possa gerar
um dano que poderia se falar na aplicação do princípio da precaução.
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De fato, é fácil achar na mídia vozes que pregam pela urgente regulação de sistemas de
IA.37 Tais vozes, porém, usam o termo em sentido de alto controle estatal e de maneira
proibitiva. De maneira mais técnica, estão pedindo por uma regulação do tipo comando e
controle, pautada na proibição ex ante de determinadas ações, ou seja, uma regulação orientada
pelo princípio da precaução.38
No entanto, regulação ex ante proibitiva tende a gerar impactos negativos no
desenvolvimento do setor. Seria melhor evitarmos qualquer risco que os sistemas de IA podem
gerar ao custo de todo o desenvolvimento e bem-estar que estes mesmos sistemas podem gerar?
Se os benefícios são maiores que os prejuízos, a aplicação do princípio da precaução é
danosa à sociedade. Devemos, portanto, buscar maneiras alternativas de minimizar
determinados riscos, de modo que isso não comprometa o desenvolvimento humano.
Uma possível alternativa ao princípio da precaução seria uma reformulação deste,
proposta por Sunstein, denominado princípio Anti Catástrofe. Tal princípio foi elaborado
justamente para circunstâncias especiais nas quais as probabilidades dos eventos
potencialmente catastróficos não podem ser calculadas.
Antes de adentramos no princípio anti catástrofe, devemos melhor entender as possíveis
regras de operabilidade do princípio da precaução. Isso se faz necessário para demonstrar que,
mesmo com esforços de renomados teóricos, o princípio da precaução pode ser danoso.
2.2.1.1.1. Regra Maximin
Stephen Gardiner, na tentativa de operacionalizar o princípio da precaução, propôs que
este deveria ser guiado pela regra maximin de John Rawls.39 A linha argumentativa do autor
defende que em face de “riscos graves”, quando as probabilidades não podem ser calculadas, a
regra maximin deve ser usada como orientador da tomada de decisão.40
Seriam, assim, três as condições para a aplicação do princípio da precaução: (i)
possibilidade de um risco catastrófico, (ii) probabilidades não podem ser calculadas e (iii) a
37
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perda causada pelo uso do maximin não é relevante. É feita a ressalva de que o possível evento
catastrófico deve ser plausível, sendo um bom exemplo o aquecimento global.
O argumento falha, entretanto, quando estamos em face de situações reais. A crítica
começa pela dificuldade em saber exatamente se a perda gerada pelo uso do maximin não será
relevante. Note que se tal fato fosse de simples conhecimento, seria sempre vantajoso usar o
princípio da precaução, dado que estaríamos evitando um risco sem ter qualquer custo com isso.
Pela argumentação desenvolvida na parte de risco vs. risco, sabemos que é muito difícil existir
um contexto onde eliminar riscos não apresenta qualquer custo.
Ainda quanto ao custo de evitar os riscos catastróficos, supondo que se conheça o custo
e que os tomadores de decisão ainda queiram evitar um risco cuja probabilidade não se conhece,
até que ponto seria benéfico usar a regra do maximin? Sunstein nos oferece dois casos triviais
em que esta dúvida é válida.
No primeiro caso temos que os riscos catastróficos associados ao aquecimento global
podem ser evitados caso cada país doe $ 2 milhões a um fundo de combate aos riscos citados.
O custo seria muito baixo para evitar o risco, logo seria simples a aplicação da regra maximin.
No segundo caso temos os mesmos riscos associados ao mesmo problema, ainda sem
podermos estimar qualquer probabilidade desses riscos. Entretanto, há uma mudança no valor
para combater tais riscos, sendo o novo valor corresponde a uma redução de 50% no padrão de
vida de toda a população na Terra, levando a um grande aumento nos níveis de pobreza. Alguns
dos riscos são relacionados a uma potencial extinção da vida na Terra, mas não conhecemos
qualquer probabilidade. Seria racional evitar tais riscos?
A regra maximin, como o risco versa sobre uma catástrofe geral de extinção, apontaria
para uma resposta positiva, ou seja, deveríamos arcar com tal custo, pois é menor que o custo
de aumentar significativamente a pobreza do que o de ter a vida extinta na Terra. A solução
proposta é pouco razoável por apresentar um custo alto diante da incerteza de um evento. Como
argumenta Sunstein, seria mais plausível recorrer a pesquisas e demais mecanismos disponíveis
para tentar buscar alguma estimativa acerca da probabilidade do evento, e não aplicar
cegamente a regra maximin, de modo que incorrer no custo seja racional.
2.2.1.2.Princípio Anti Catástrofe
Como já citado, tal princípio é aplicável a situações em que há um risco catastrófico
cuja probabilidade não pode ser estimada. Pelas características dos sistemas de IA,

principalmente as relativas aos sistemas gerais ou genéricos de IA (AGI), como será analisado
no tópico 3.4, tal princípio é de extrema relevância para o presente trabalho.
O princípio consiste em um guia, um auxílio, ao regulador quando em face de um
cenário de risco catastrófico e incerteza. Quando for aplicável, exigirá do regulador a tomada
de precauções. A aplicação do princípio requer análise de quatro questões:
● Deve se atentar a todos os riscos sociais envolvidos. Explica que não faria
sentido aplicar o princípio se isto gerasse outro risco catastrófico.
● O uso do princípio deve estar estritamente ligado à ideia de custo-benefício.
Isto requer do regulador a adoção da medida menos custosa que seja capaz de
atingir a finalidade pretendida.
● Deve levar em conta a quem a ação tomada irá afetar. Com isso busca evitar
prejuízos às populações menos capazes de lidar com perdas, principalmente em
países considerados pouco desenvolvidos.
● Observar o custo total. O exemplo citado sobre a redução de 50% do padrão
de vida serve como um norte para essa questão. Não é razoável arcar com um
custo altíssimo quando não se tem qualquer informação acerca das
probabilidades, por mais que o risco seja catastrófico.
2.2.2. Desafios Intrínsecos
Os sistemas de IA apresentam algumas características que se apresentam problemáticas
e dificultam a ação do regulador. Fato é que as novas tecnologias de IA em muito diferem das
antigas tecnologias emergentes – energia nuclear, petróleo, máquina de tear- que uma vez
geraram preocupação e necessidade de regulação.41
Podemos usar como exemplo a terceira revolução industrial, caracterizada por intensos
investimentos em plantas industriais e em tecnologias físicas e robustas. Por ser limitada a
estruturas com necessidade de vultosos investimentos e se tratar de corpos físicos, a atividade
regulatória tinha menos problemas para definir o que precisava ser regulado ou controlar a
atividade.
Como se verá, as tecnologias de IA trazem características muito distintas das tecnologias
que surgiram antes na história humana. A seguir temos as principais características dos sistemas
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de IA que podem trazer dificuldades ao regulador, mas vale a ressalva de que tal listagem não
busca ser exaustiva, mas sim genérica e observável na grande maioria dos sistemas de IA.
2.2.2.1.Autonomia
A autonomia é, sem dúvida alguma, a característica mais marcante dos sistemas de IA.
Tais sistemas podem executar comandos, tarefas e atividades consideradas inteligentes. A
complexidade e amplitude destas ações tende a aumentar com o tempo, conforme se dá o
aumento da capacidade de processamento de sistemas de hardware. 42
Por mais benefícios que a autonomia possa gerar, também apresenta um grande desafio
ao regulador. Como serão resolvidas as questões de responsabilidade civil em um caso que o
sistema de IA agiu de maneira além da esperada por seu programador? Poderíamos falar em
previsibilidade?
Outro problema, talvez um pouco mais distante de nossa realidade mas um pouco mais
grave, reside na possibilidade ou não de manter o controle humano sobre tais sistemas.
Desenvolver mecanismos de controle conforme os sistemas de IA evoluem pode ser um dos
maiores desafios da humanidade, principalmente quando chegarmos no ponto de
desenvolvimento de uma IA geral.43
2.2.2.2.Previsibilidade
Como visto, sistemas de IA podem oferecer resultados, respostas e ações diversas das
planejadas pelos programadores. Temos vários exemplos de sistemas de IA que tiveram ações
ou resultados “fora da caixa”, ou seja, não programados. Um dos mais citados na academia, no
entanto, refere-se ao sistema C-Path, ou Computer Pathologist, um sistema com a capacidade
de prever a existência de câncer de pele em pacientes com base em suas imagens.44
Patologistas humanos pensavam que estudar determinados componentes da pele, em
conjunto com as células do tumor poderiam gerar um bom indício de prognostico de câncer de
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pele. O patologista C-Path, no entanto, descobriu um modo diverso de realizar tal prognóstico
com base em sua extensa análise de dados acerca de câncer de pele. O resultado do C-Path foi
superior ao dos patologistas humanos.
A conclusão do C-Path ia contra o pensamento médico majoritário, fato que indica que
sistemas de IA podem ultrapassar a capacidade humana por, em tese, não apresentarem
determinados vieses cognitivos. Evitar ou não ir contra a maioria ou buscar um resultado pouco
intuitivo não era uma preocupação do C-Path, mas sim identificar a doença. Assim sendo,
descobriu como fazê-lo de modo mais eficiente.45
Pelo exemplo, é notável a capacidade dos sistemas de IA de chegar em soluções não
previstas pelos humanos. A falta de emoções, vieses e a capacidade de analisar quantidades
gigantescas de dados em velocidade muito além da humana são os fatores que permitem que
tais sistemas tomem ações ou cheguem em soluções pouco intuitivas.
Pensando em termos de responsabilidade civil, poderíamos dizer que o resultado dado
pelo sistema de IA pode não ser previsível, até mesmo para seu programador. Mas neste ponto
surge uma controvérsia: a capacidade de agir de modo inesperado, para além das capacidades
e resultados humanos, é intencionada, querida, buscada, pelo programador e operadores do
sistema de IA.46 Qual seria a resposta? Seria previsível a imprevisibilidade e seus riscos,
portanto?
O tipo de sistema de IA será extremamente relevante para este debate. Existem sistemas
que se comportam exatamente como foi desejado pelo programador, mas há sistemas que
“aprendem” conforme são expostos a dados do mundo real. Isso significa que um sistema de
IA baseado em técnicas estatísticas que possa acumular experiência e agir conforme fica mais
“inteligente” depende muito das experiências após seu desenvolvimento, algo que estaria além
da previsibilidade dos programadores.47 O assunto, sem dúvida, será um dos tópicos mais
espinhosos ao regulador.
2.2.2.3.Controle
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A autonomia gera, fora a dificuldade de prever os resultados e ações dos sistemas de IA,
a dificuldade em controlá-los. Tal dificuldade pode variar conforme o nível de autonomia do
sistema.
A perda de controle pode ter inúmeros motivos, como mal funcionamento do sistema,
fatores externos (ataques a segurança do sistema), danos físicos à máquina que contém o
sistema ou erro de programação.
É possível que a tarefa de retomada de controle em caso de perda deste seja uma tarefa
difícil ou impossível, a depender da programação de cada sistema de IA, sendo mais difícil
conforme o sistema possui a capacidade de aprender e se adaptar.
A perda total de controle é o maior risco que pode surgir. Apesar de parecer assustador,
acadêmicos afirmam que não existiriam grandes riscos de um sistema completamente autônomo
e incontrolável, desde que este estivesse programado para seguir e respeitar valores éticos
humanos.48
O alinhamento ético, entretanto, é um dos grandes desafios da atualidade. Isto se dá pois
nossos próprios valores éticos são de difícil definição e não possuem conteúdo concreto, sendo
árdua a tarefa de passar tais valores para linhas de código de um sistema de IA.49
2.2.2.4.Pesquisa e Desenvolvimento
Na parte da pesquisa e desenvolvimento de sistemas de IA temos três características que
dificultam a atuação do regulador, sendo estas:
● Discrição: pode ser desenvolvida secretamente, dado que não é necessário
planta industrial e mecanismos físicos complexos, bastando um simples
computador
● Difusão: indivíduos trabalhando no desenvolvimento de IA podem estar
dispersos pelo mundo, ou seja, basta conexão à internet, não há limitação física.
● Opacidade: possibilidade do trabalho interno feito pelo sistema de IA ser
mantido em segredo, sem a possibilidade de engenharia reversa
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● Escalabilidade: depois de desenvolvido, o sistema pode ser replicado um
número infinito de vezes, geralmente sem qualquer custo adicional
São muitos os problemas que podem advir de tais características.50 A discrição gera a
possibilidade de qualquer pessoa no mundo possa desenvolver um sistema de IA, bastando um
computador e conexão à internet. Como disse o professor John McGinnis:
“(...)a pesquisa de inteligência artificial é feita por instituições não
mais ricas que as faculdades e talvez exija recursos ainda menos
substanciais.”51
Assim sendo, a discrição permite que o desenvolvimento de IA seja democrático em
certa medida, dado não haver a exigência de grandes investimentos para que tal
desenvolvimento seja possível.
Tal fato, entretanto, representa um dos grandes perigos do desenvolvimento seguro de
sistemas de IA. Como o regulador garantiria que todas os desenvolvedores no mundo
respeitariam os critérios éticos pensados para os agentes de IA? Como fazer com que
desenvolvedores independentes busquem seguir tais padrões, sendo que isso toma tempo e gera
mais trabalho? Essas perguntas são poucas perto de todas as possíveis dificuldades que a
característica da discrição pode gerar.
A difusão e a opacidade têm impacto na possível responsabilização dos programadores
e empresas por conta de danos causados pelos sistemas de IA. Como definir a quem cabe a
reparação se um sem número de pessoas trabalharam no projeto? Como responsabilizar alguém
se o sistema de IA agiu de modo inesperado, por mais que tenham sido adotadas as devidas
precauções?
Quanto a escalabilidade, temos que a replicação dos sistemas de IA após seu ciclo de
desenvolvimento pode se dar sem qualquer custo. Quando associada às características de
difusão e discrição, temos que qualquer sistema pode ser replicado em qualquer localidade.
Ainda temos que a área de ciência da computação é caracterizada pela ampla divulgação das
descobertas e técnicas de desenvolvimento, sendo que em muitos livros e artigos o próprio
código fonte dos sistemas de IA é explicitado, bastando que programadores codifiquem as
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instruções em qualquer linguagem de programação. Como será visto no tópico 3.3, isto possui
grandes implicações para a área de segurança.
Essas características são um grande desafio ao regulador, dado que geram uma
dificuldade logística nunca antes vista em outras tecnologias. Uma abordagem regulatória ex
ante proibitiva ou que dificulte o desenvolvimento do setor em certo país pode ter um efeito
extremamente dano ao próprio país, dado que todo o projeto pode ser simplesmente transferido
para algum outro país com regulação mais favorável, fenômeno este chamado de competição
regulatória, fato de grande interesse dos países na atual corrida de IA.52
3. Riscos dos Sistemas de IA
Examinadas as características gerais que podem trazem riscos e dificuldades ao
regulador, passamos a examinar os riscos concretos trazidos pelos sistemas de IA.
3.1.Riscos aos Direitos Humanos
Não são muitos os artigos que tratam dos riscos envolvidos com sistemas de IA por uma
perspectiva dos direitos humanos afetados com a atuação de tais sistemas. Apesar da falta de
artigos que abordem o tema, há um estudo desenvolvido pelo Berkmann Center for Internet &
Society analisa os impactos recentes dos sistemas de IA sobre os direitos contidos na
Declaração Universal de Direitos Humanos. 53
Adotar tal perspectiva pode ser interessante pois podemos entender os direitos contidos
na DUDH como um norte para os princípios éticos que devem guiar o desenvolvimento de
futuros sistemas de IA.
Abaixo encontram-se algumas áreas onde os sistemas de IA tiveram algum impacto,
positivo ou negativo, em direitos humanos.
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3.1.1. Justiça Criminal54
A fim de melhorar o sistema de justiça do país e diminuir o número de prisões na mesma
medida em que buscava melhorar os índices de violência e crimes, a polícia e os tribunais
passaram a usar sistemas de IA de análise de risco.55
Os sistemas de IA de análise de risco podem ser usados para classificar áreas de risco
nas quais a polícia deve alocar maior contingente de seus agentes. A grande controvérsia,
porém, do uso de tais sistemas se dá após a ação policial, quando o caso de um indivíduo vai
ao tribunal.
Nos tribunais os sistemas de IA podem definir o montante de pena, se o indivíduo ficará
preso ou não, dentre outras várias consequências penais no sistema penal norte-americano, tudo
isso com base em dados que são passados a estes sistemas. Pela análise de tais dados os sistemas
inferem a probabilidade do indivíduo voltar a praticar crimes e com base nesse resultado
classificam o risco do agente. O risco do agente será determinante para a sentença do juiz, em
cada uma de suas possibilidades.56
O uso dos sistemas de IA como mecanismos de análise de risco, em teoria, seriam
capazes de remover das decisões os vieses e preconceitos contidos nos juízes. Apesar disso,
como já tratado neste trabalho, critica-se a ideia de que os sistemas de IA são sempre objetivos,
podendo, na contramão de tal ideia, perpetuar vieses e preconceitos contidos nos dados.
Melhor explicando, sistemas de IA funcionam com base em ferramentas estatísticas. Ao
serem expostos a dados históricos sobre criminalidade, estes sistemas podem tirar conclusões,
padrões, destes dados. O problema reside na distinção entre os conceitos estatísticos de causa e
correlação. Se um sistema de IA uma correlação entre baixa renda e reincidência, ele irá usar
tal correlação para dar um valor ao risco de cada indivíduo.57
Exemplificando, temos dois indivíduos, “A” e “B”. Ambos delinquiram em concurso
no crime de roubo. Não há nenhuma circunstância pessoal ou qualquer atenuante, majorante,
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causa de aumento ou diminuição de pena que possa tornar a sentença de ambos diferente.
Entretanto, A é morador de uma área de baixa renda, classificada como “área de risco” pela
polícia, e B é morador de área nobre da cidade, vindo de família com posses suficientes para
várias gerações. Tendo por base o caso narrado, o sistema de IA irá classificar A e B com riscos
diferentes, sendo que isso gerará uma diferença na sentença dos agentes que cometeram o
mesmo crime, pois, em tese, A tem mais chances de reincidir do que B.
O uso de tais sistemas de IA foi fortemente criticado na conferência “Data for Black
Lives”. Na conferência, a grande crítica é de que o uso de dados históricos para gerar uma
pontuação de risco terá um efeito negativo em populações que necessitam de ajuda, e não de
punições mais pesadas. Minorias e populações de baixa renda são taxadas como de maior
periculosidade e, consequentemente, devem ter sentenças mais duras.58
O estudo mostrou que tais sistemas de IA impactam negativamente nos direitos da
presunção de inocência, liberdade, igualdade e do devido processo legal.
3.1.2. Acesso ao Crédito59
Por meio do uso de sistemas de IA, o acesso a crédito pode ser favorecido ou dificultado.
A análise de informações pessoais, como residência, rede de contatos e amigos, formação,
renda, dentre outros, impactam na análise do sistema, que deve retornar um ranqueamento dos
indivíduos que buscam pelo crédito.60
É simples perceber que os sistemas de IA no contexto de acesso a crédito atuam de
maneira semelhante aos sistemas de análise de risco nos tribunais. Isto, por meio do uso de
diversas informações, o sistema chega a um resultado, classificando os indivíduos de modo a
garantir ou excluir a possibilidade de crédito a estes.
É possível que os sistemas de IA tenham impacto positivo para populações de baixa
renda, desde que sua análise seja objetiva e sem viés discriminatório. Entretanto, como já
trabalhado anteriormente, é possível que pelo exame de dados o sistema de IA nada mais faça
que perpetuar tais vieses.
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O estudo ainda entendeu que o uso de sistemas de IA para tomada de decisão no setor
financeiro pode ter impacto negativo nas liberdades de opinião, expressão e associação:
“Em uma época em que "todos os dados são dados de crédito", os
indivíduos podem sentir-se receosos ao expressar certos pontos de vista
ou se associar a outros, com medo de que um algoritmo possa usar seu
comportamento contra eles no contexto financeiro.”

Isso se dá pois até mesmo as opiniões em redes sociais ou os contatos podem ser usados
como meio positivo ou negativo na análise de correlações feita pelo sistema de IA.
O estudo concluiu que os sistemas de IA nesse contexto pode impactar negativamente
os direitos ao trabalho e à educação pela falta de acesso a crédito e também as liberdades citadas.
Também afeta o direito à privacidade.
3.1.3. Saúde: Diagnósticos61
Sistemas de diagnósticos baseados em IA tem apresentado resultados significativos na
detecção de doenças, sendo um dos mais notórios exemplos o C-Path abordado acima. A grande
eficiência desses diagnósticos tem, inclusive, levado médicos a evitar perseguir determinadas
carreiras, como radiologista.62
Apesar dos grandes benefícios da área, temos riscos relacionados com a privacidade,
principalmente envolvendo o setor de saúde. Para que os sistemas de IA sejam treinados, é
necessário um grande montante de dados pessoais relacionados a saúde e dados genéticos.
Conforme cita o estudo, o estudo de aplicação desses dados pessoais é vasto, com potencial
implicações à privacidade, dignidade, igualdade e devido processo legal criminal, trazendo os
seguintes exemplos onde são possíveis tais violações:
“Por exemplo, esses dados podem ser usados para negar a cobertura de
saúde de uma pessoa com base em fatores genéticos que estão fora de
seu controle. Ou esses dados podem ser apropriados pelo governo para
fins de aplicação da lei, como no caso recente da Califórnia de um serial
killer da década de 1970 que foi identificado com base na análise
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estatística de amostras de DNA que seus parentes distantes submeteram
a um site de ascendência familiar.” 63

3.2.Riscos de Sistemas Autônomos Atuais
Como já foi citado, a característica mais marcante dos sistemas de IA é sua capacidade
de agir autonomamente. Isso traz inúmeras possibilidades a tais sistemas, sendo estes capazes
de executar tarefas simples ou complexas sem qualquer tipo de supervisão em várias áreas.
Apesar da autonomia ser responsável pelo grande interesse de empresas e governos nos
sistemas de IA, fato é que esta também traz alguns riscos, a depender da área de atuação desses
sistemas.
Neste tópico traremos alguns dos riscos associados aos sistemas de IA atuais com
capacidade tomar decisões e agir de maneira autônoma, em seus mais variados graus de
autonomia.
3.2.1. Graus de Autonomia
Os graus de autonomia dos sistemas de IA variam conforme o nível de atuação humana
na tomada de decisão. Como há uma gama enorme de sistemas autônomos, não há consenso
sobre quais seriam todos os graus de autonomia existentes, tendo vários autores definido
números diversos de graus de autonomia.
Tal divergência, entretanto, parece ser mais no campo didático, motivo pelo qual
optamos por usar os graus de autonomia usados por empresas e academia para trabalhar no
contexto dos carros autônomos. Neste contexto existem seis graus de autonomia possíveis aos
sistemas de IA:
●

Grau 0: não há qualquer autonomia, não havendo qualquer sistema que

auxilie o motorista na tomada de decisão
●

Grau 1: o motorista humano ainda tem controle total das decisões, mas é

auxiliado por algum sistema automatizado. Exemplo: câmbio automático.
●

Grau 2: o motorista se mantém no controle, mas o veículo é capaz de

combinar características automatizadas. Exemplo: frear, via sensor, para evitar batida
e motorista automático.
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●

Grau 3: Chamada de autonomia condicionada, o motorista tem de tomar

algumas decisões, mas na maior parte do tempo o veículo é capaz de executar diversas
funções e ações.
●

Grau 4: Chamada de alta autonomia, o veículo pode operar por si só em

todas as situações previstas em seu sistema operacional sem qualquer auxílio humano.
Entretanto, é facultado ao motorista humano tomar o controle quando queira.
●

Grau 5: Chamada de autonomia completa, o veículo pode operar por si

só em todas as situações previstas em seu sistema operacional sem qualquer auxílio
humano. Não há possibilidade do motorista humano tomar o controle da direção.
Hoje não temos veículos de autonomia completa nas ruas, mas há previsões que em
2025 se inicie a operacionalização de carros de grau 4 e 5 nas ruas. Alguns ainda afirmam que
em 2035 pelo menos um terço de toda a frota de carros terá autonomia de grau 5.64
3.2.2. Riscos
Quanto aos riscos dos sistemas autônomos, todos aparentam ter os mesmos tipos de
riscos, variando como podem afetar terceiros (acidente com arma autônoma pode afetar a vida
e um acidente com um robô autônomo de limpeza pode sequer trazer ferimentos, mas ambos
os efeitos são fruto do mesmo tipo de risco, o acidente), motivo pelo qual não fazemos distinção
entre carros autônomos, armas autônomas, robôs autônomos, etc.
Os riscos envolvidos são de aumento dos acidentes, mal funcionamento dos
computadores e vulnerabilidade a ataques de hackers e controle remoto.65 Este último será
melhor abordado no tópico de riscos à segurança (3.3), mas é válida sua menção aqui.
Há o risco em um momento inicial de operação de sistemas autônomos, principalmente
carros e armas autônomos, de que seja grande o número de acidentes. Para que possam operar
livremente, dependem de sistemas de IA de visão computacional, permitindo aos sistemas
autônomos que identifiquem obstáculos, pessoas e demais aspectos físicos relevantes em seu
ambiente de operação. Apesar da grande evolução recente na área de visão computacional, tais
sistemas ainda apresentam falhas grotesca na identificação e diferenciação de pessoas,
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principalmente de negros.66 Importante, entretanto, ressalvar que essas falhas não são fruto de
viés discriminatório, mas sim uma dificuldade apresentada pela própria tecnologia.
Em um cenário de falha do sistema de visão computacional em identificar uma pessoa
negra, um carro autônomo poderia simplesmente atropelá-la. Já quanto à problemática
diferenciação entre pessoas negras, uma arma autônoma, caso autorizada para atirar, poderia
matar um sem número de pessoas inocentes. Vale o destaque que neste tipo de falha, a arma
autônoma estaria, em termos de sua programação, atuando em plena conformidade com
qualquer dos princípios éticos que contenha.
Quanto aos problemas ligados ao mal funcionamento dos computadores, temos que os
carros autônomos possuem de 30 a 100 computadores envolvidos em sua construção.67 Apesar
do sistema de IA responsável pela operacionalização do carro autônomo ser extremamente
sofisticado, ainda são desafios a operação em qualquer tipo manifestação climática, como
chuvas, mudanças bruscas de temperatura, dado que podem afetar os sensores dos carros.
Outros problemas que podem gerar falhas nos sistemas do carro autônomo estariam
ligados aos comportamentos inesperados de pedestres e outros motoristas (autonomia grau 0).
A necessidade de uma resposta extremamente rápida pode exigir muito de todo o sistema e
pode gerar uma falha.
Outra questão está relacionada ao tempo útil do sistema. Exemplificando, quando
usamos nossos computadores e celulares por mais de 3 anos, estes passam a ficar lentos para
executar determinadas tarefas, passando a apresentar problemas de desempenho com maior
frequência. Qual será o tempo útil do carro autônomo? A resposta é de suma importância, dado
que uma falha ou uma ação que demora mais tempo do que deveria pode gerar danos
irreparáveis a terceiros.
Existem expectativas de que até 2050 os veículos autônomos, apesar dos riscos atuais,
podem gerar uma diminuição de até 90% nos acidentes automotivos. Esse desenvolvimento
passa pelo teste de tais sistemas em situações do mundo real. Surge o que se chama de testbeds
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ou áreas de teste, que seriam as cidades que inicialmente teriam a operação livre de tais
sistemas.68
Nos EUA, quarenta e seis cidades já possuem projetos pilotos para veículos autônomos
e pelo menos metade de todas as cidades do país já reportaram estar se preparando para os
carros autônomos. Na órbita estadual, vinte e dois estados já possuem legislação que encoraja
o desenvolvimento destes sistemas autônomos e seu uso.69
A operação dos sistemas autônomos nessas áreas de teste evidencia os riscos
apresentados, tendo ocorrido a morte de um pedestre em Arizona por um carro autônomo. Fato
é que os sistemas autônomos só poderão atingir o nível que se espera em 2050 se forem testados
e absorverem os dados gerados por essas experiências para que possam melhorar o modo como
operam:
“O design de um sistema autônomo é um processo complexo e
que não pode ser otimizado em abstrato. Projetar um sistema
autônomo requer um entendimento da tarefa do dispositivo e do
ambiente em que ele deve residir. O design é um processo de
troca: entre mobilidade, detecção, inteligência, custo e muito
mais.”70
Um último risco dos sistemas autônomos reside na perda de privacidade e consequente
possibilidade de vigilância constante que tais sistemas geram.71 Carros, armas, drones e
quaisquer outros instrumentos que operem de forma autônoma necessitam de câmeras e
sensores extremamente precisos para que possam operar. Para que possam continuamente
melhorar sua operação, devem gerar dados a partir da atividade destas câmeras e sensores. Essas
informações podem de fato violar a intimidade e privacidade da população, sendo mais um
desafio cabível ao regulador.
3.3.Riscos à Segurança
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Os sistemas de IA estão alterando o modo como são compreendidos os riscos à
segurança na atualidade. O uso malicioso de tais sistemas traz riscos aos campos de segurança
digital, por meio do treinamento de sistemas para hackear, segurança física, quando drones
comerciais são transformadas em armas com capacidade letal, e segurança política, pelos
possíveis danos à privacidade com constante controle e por disseminação de fake news para
disseminar a desinformação.
Tendo em conta os diversos riscos que podem surgir com o avanço dos sistemas de IA,
foi organizado um workshop na Universidade de Oxford reunindo especialistas em segurança,
militares, drones, armas autônomas letais e contraterrorismo, dando origem ao documento
“Malicious use of AI”.72 Os riscos encontrados neste documento são apresentados em sequência.
3.3.1. Características Específicas
O estudo nos traz algumas características dos sistemas de IA que são especificamente
importantes para os campos de segurança citados. Tais características são (i)uso dual, (ii)
eficiência e escalabilidade, (iii)capacidade de superar a habilidade humana, (iv)anonimato
(v)desenvolvimento rápido e simples, (vi) vulnerabilidades específicas.
O uso dual significa que as tecnologias de IA desenvolvidas podem ter aplicação tanto
para fins civis quanto militares. Melhor explicando, com o avanço da área, por mais que este
seja voltado ao benefício da humanidade, pode também trazer possibilidade de usos maléficos,
bastando pequenas alterações. Um exemplo seria um drone autônomo capaz de entregar
encomendas usado, sem qualquer modificação neste caso, como “bomba autônoma”.
Eficiente e escalável, respectivamente, pois executam tarefas e ações de modo mais
rápido que humanos e por permitir que se façam cópias ilimitadas de um sistema após seu
desenvolvimento. Um exemplo da escalabilidade seria o sistema de reconhecimento facial dos
celulares atuais, sendo que cada fabricante desenvolve o sistema e depois o replica, copia, em
todos seus aparelhos sem qualquer custo adicional de produção.
Exceder as capacidades humanas é efeito da autonomia em conjunto com ser eficiente
e escalável e com o constante avanço da capacidade de processamento dos mecanismos físicos
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que dão suporte aos sistemas de IA. É um exemplo de sistema de IA que excedeu as capacidades
humanas o C-Path, já abordado neste trabalho.
Desenvolvimento rápido e simples, fruto da difusão e da discrição do tópico 2.2.2., está
ligado à extensa gama de informação e artigos acadêmicos sobre tais tecnologias, que em sua
maioria possuem o código fonte para desenvolvimento. Somado à escalabilidade, e ausência de
necessidade de grandes investimentos em estruturas físicas, o desenvolvimento de sistemas de
IA pode se dar de maneira rápida e simples, podendo inclusive contar com códigos esparsos na
comunidade de desenvolvedores.
O anonimato se dá por conta da automatização de tarefas e ações que hoje são
executadas por humanos, sujeitos a vieses comportamentais e emoções. O distanciamento físico
e psicológico de determinadas situações pode dificultar em muito contramedidas a certas ações,
como exemplo um homicídio, que hoje precisaria de alguém disparar uma arma de fogo, pode
se dar pelo uso de uma arma autônoma ou demais meios como sistemas autônomos no futuro.
A última característica relevante diz respeito às vulnerabilidades específicas ainda sem
solução dos sistemas de IA. São exemplos ataques de envenenamento de dados, exemplos
adversariais e explorar falhas no código de objetivos dos sistemas autônomos.73
3.3.2. Riscos
Segundo o estudo, temos três implicações principais para os ramos de segurança que se
originam das características trabalhadas acima. Com a evolução dos sistemas de IA,
vislumbramos a (i) expansão das ameaças existentes, (ii) introdução de novas ameaças e (iii)
alteração das características das ameaças. No geral, com base nestas três implicações, esperase que os ataques sejam mais efetivos, específicos, difíceis de identificar o responsável e
também mais capazes de explorar as vulnerabilidades dos sistemas de IA.
A expectativa é de que o número de agentes ou sistemas capazes de executar um ataque
aumente junto da velocidade com a qual o ataque é executado, tendo em conta a maior eficiência
dos sistemas de IA usados no ataque. A escalabilidade e a difusão são determinantes para
plausibilidade desta previsão. A difusão pode gerar o aumento considerável no número de
agentes executores de ataques. Com sistemas de IA que atingem escala, os agentes executores

73

HEAVEN, Douglas. Why deep-learning AIs are so easy to fool
. Nature, 9 de outubro de 2019. Disponível em <https://www.nature.com/articles/d41586-019-03013-5>. Acesso
em 06/12/2019 às 06:37.

dos ataques podem atuar com maior frequência, permitindo que alvos hoje tidos como
inatingíveis encontrem-se em risco no futuro.
Novos ataques podem surgir conforme o avanço dos sistemas de IA. Com base nas
características exploradas, um aumento na eficiência junto com a automação pode fazer com
que sistemas atinjam alvos hoje impossíveis, por meio da extrema velocidade de ação e
coordenação de múltiplos sistemas de IA que manualmente não seria possível.
Duas características são centrais para a previsão dessas novas ameaças, sendo estas a
possibilidade de exceder as capacidades humanas e das vulnerabilidades específicas dos
sistemas de IA (sistemas de IA atacando sistemas de IA). Quanto à primeira, uma possibilidade
já existente é a de um sistema de IA mimetizar alguma voz humana de maneira precisa. Isso
traz inúmeras preocupações, podendo inclusive ser usado na produção de fake news e até
mesmo trazer riscos aos regimes políticos dos países.74 A segunda pode, por exemplo, invadir
um carro autônomo e, via exemplo adversarial, fazer com que acidentes ocorram, com aponta
o estudo:
“Uma imagem de um sinal de parada com alguns pixels alterados
de maneiras específicas, que os humanos reconheceriam
facilmente como ainda sendo uma imagem de um sinal de parada,
pode, no entanto, ser classificada como algo totalmente diferente
por um sistema de IA. O pior cenário seria um ataque a um
servidor usado para direcionar sistemas de armas autônomas, o
que pode levar a fogo amigo em larga escala ou sobre alvos
civis.”75
Como alteração das características dos ataques, tendo em conta as características da
escalabilidade, potencial de exceder as capacidades humanas e eficiência, espera-se que ataques
altamente efetivos se tornem mais frequentes, que os ataques sejam mais específicos em
relações a seus alvos. A característica da anonimidade terá como consequência um aumento em
ataques que não é possível identificar o responsável.
3.4.Riscos de um Sistema de Inteligência Artificial Geral
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A grande evolução que vemos em sistemas de IA versa sobre sistemas classificados
como IA específica. Isto significa que hoje somos capazes de desenvolver sistemas
extremamente eficientes mas limitados em escopo. Podemos criar um sistema para ganhar de
um campeão de xadrez, ganhar de jogadores profissionais de e-sports, traduzir discursos
automaticamente, dirigir um carro, operar um drone, dentre outras tarefas.76 Mas cada sistema
só pode executar uma dessas tarefas, sendo, portanto, específico.
O próximo grande passo do desenvolvimento da área de IA consiste na criação do que
se chama de Artificial General Intelligence (AGI). Podemos chamar de IA geral ou genérica,
programada para atuar em diversas áreas, sem limitações de escopo.
É discutido na academia que o desenvolvimento de uma AGI seria a ponte entre uma IA
de inteligência sub-humana e um sistema de superinteligência artificial. Este sistema de
superinteligência seria, em tese, superior qualquer humano em qualquer campo cognitivo.
A AGI seria uma ponte entre esses pontos pois sua principal capacidade seria,
independente dos objetivos programados, de melhorar sua capacidade cognitiva de modo
contínuo, melhorando seu código original, pois tal melhora facilitaria a conquista de seus
objetivos programados inicialmente. Melhor explicando, uma AGI poderia atingir o ponto de
sistema superinteligente pois possuiria como característica mais marcante a possibilidade de se
auto melhorar. Conforme a capacidade de processamento dos hardwares aumentam, mais
rápido seria esse processo de auto melhoramento, aproximando cada vez mais a AGI da
superinteligência.
A este fenômeno é dado o nome de explosão de inteligência. O primeiro a usar o termo
foi o estatístico I.J. Good:
“Que uma máquina ultrainteligente seja definida como
uma máquina que pode superar em muito todas as
atividades intelectuais de qualquer homem, por mais
inteligente que seja. Como o design de máquinas é uma
dessas
atividades
intelectuais,
uma
máquina
ultrainteligente poderia projetar máquinas ainda melhores;
inquestionavelmente haveria uma "explosão de
inteligência", e a inteligência do homem ficaria para trás.
Assim, a primeira máquina ultrainteligente é a última
invenção que o homem precisa fazer.”77
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Conforme a capacidade de processamento das máquinas evolui, mais nos aproximamos
de uma AGI. Historicamente, temos uma notória evolução na capacidade de lidar com tarefas
humanos por parte dos sistemas de IA, como se vê:
“Um programa escrito em 1956 foi capaz de provar teoremas
matemáticos e encontrou uma prova mais elegante para um deles
do que Russell e Whitehead haviam dado no Principia
Mathematica. No final dos anos 90, os “sistemas especialistas”
haviam ultrapassado as habilidades humanas para uma ampla
gama de tarefas. Em 1997, o computador Deep Blue da IBM
venceu o campeão mundial de xadrez e, em 2011, o Watson da
IBM venceu os melhores jogadores humanos em um jogo muito
mais complicado: Jeopardy!. Recentemente, um robô chamado
Adam foi programado com nosso conhecimento científico sobre
leveduras, depois colocou suas próprias hipóteses, testou-as e
avaliou os resultados.”78
Seguindo a evolução histórica, temos previsões feitas por pesquisadores e especialistas
de que os sistemas de IA podem superar os humanos em várias áreas nos próximos dez anos,
como “traduzir idiomas (até 2024), escrever ensaios do ensino médio (até 2026), dirigir um
caminhão (até 2027), trabalhar no varejo (até 2031), escrever um livro best-seller (até 2049) e
trabalhar como cirurgião (até 2053)”79. Quanto à proximidade de desenvolvermos uma AGI,
acreditam ser de 50% a chance de sistemas de IA superar os humanos em todas as áreas e
atividades em 45 anos e de automação de todos os trabalhos humanos em 120 anos.80
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Como se vê, não estamos tão distantes de desenvolver uma AGI. Isso nos leva ao que
Torres classifica como “o enigma intelectual mais formidável que a humanidade já teve de
superar”, sendo este o problema de controlar uma AGI.81
Algumas teorias, segundo Torres, compõe o problema do controle de uma AGI e
mostram como tal tarefa pode ser complexa.
Na teoria da ortogonalidade, os teóricos acreditam que um grande raio de objetivos
finais pode ser combinado com vários níveis de inteligência. Isso significa dizer que não há
qualquer incoerência em um sistema superinteligente se importar apenas com jogar jogo da
velha pelos próximos bilhões de anos. Assim, não haveria razão para cogitar de uma AGI mudar
seus objetivos inicialmente programados por julgá-los pouco relevantes.82
Na tese da convergência instrumental, uma AGI trabalharia incessantemente para atingir
seus objetivos, independente da hierarquia destes nos valores humanos. A partir disso a AGI
iria buscar atingir vários objetivos intermediários, como uma melhora de si mesma. Outros
objetivos poderiam ser mais específicos e até mesmo de evitar que humanos desliguem ou
controlem a AGI. Neste ponto reside o problema de uma AGI, segundo Nick Bostrom, uma das
maiores vozes no campo da superinteligência. Segundo o professor, o raciocínio de uma AGI
cujo objetivo primordial seja a maior produção de clips de papel possíveis poderia se dar da
seguinte forma:
“A IA perceberá rapidamente que seria muito melhor se não
houvesse humanos porque os humanos podem decidir desativálo. Porque se os humanos o fizerem, haveria menos clipes de
papel. Além disso, os corpos humanos contêm muitos átomos que
podem ser transformados em clipes de papel. O futuro que a IA
estaria tentando se aproximar seria aquele em que havia muitos
clipes de papel, mas não humanos.”
Com base no caso hipotético podemos ter uma ideia dos riscos oferecidos por uma AGI
e pela importância que teria a possibilidade de serem sempre controladas, em última instância,
por seres humanos. Conforme nos ensina Torres, se os desenvolvedores não souberem como
controlar uma AGI, um objetivo principal de cura do câncer pode rapidamente gerar a
destruição de todo o ecossistema terrestre por conta da construção de inúmeros laboratórios de

81

TORRES, Phil Torres. The possibility and risks of artificial general intelligence. Bulletin of the Atomic
Scientists, 2019, 75:3, 105-108
82
CHALMERS, D. “The Singularity: A Philosophical Analysis”. Journal of Consciousness Studies 17 (9–10),
2010, p. 7–65.

pesquisa.83 Stephen Hawking, acerca dos riscos de uma AGI, afirmou que “se uma inteligência
artificial avançada não for a melhor coisa a acontecer com a humanidade, muito provavelmente
será a pior”.84
Finalizando o debate sobre a AGI, temos que esta de fato poderia trazer inúmeros
benefícios à humanidade, sendo possível que esta resolva problemas que até então não
conseguimos, como extinguir poluição, fome, doenças e demais mazelas sociais de nossa
civilização. Apesar disso, também existem riscos catastróficos envolvidos em sua atuação,
sendo o pior deles a extinção humana.
Várias metodologias de desenvolvimento são ventiladas como a solução para a questão
dos riscos catastróficos de uma AGI, como o alinhamento ético dos objetivos desta com nossos
valores humanos, metodologia FAT (Fairness, Accountability and Transparency), dentre
outras.85 Segundo Russel, até mesmo uma AGI cujo objetivo supremo seja melhorar a vida
humana pode, seguindo tal objetivo, buscar diminuir o sofrimento e chegar à conclusão de que
o único meio de atingir o sofrimento zero seria a morte (sem vida, sem sofrimento) e,
consequentemente, buscar extinguir a vida humana da Terra.86
4. Arranjos Regulatórios
Não existem, até o momento deste trabalho, leis ou outros regulamentos que disponham
especificamente sobre sistemas de IA. As normas existentes que tangenciam levemente o
exposto até este ponto dizem respeito a proteção de dados e privacidade. Como o escopo do
trabalho versa sobre estratégias regulatórias no contexto do desenvolvimento de sistemas de IA
e seus possíveis riscos, tais leis não são pertinentes aqui.
Por mais que não existam normas, existem os denominados planos estratégicos, dos
quais podemos retirar uma série de princípios e diretrizes de ações regulatórias futuras. A
análise dos planos estratégicos se faz necessária para entendermos quais as intenções futuras
dos agentes envolvidos no ciclo de desenvolvimento de sistemas de IA. Com base nesta análise
buscaremos traçar ao final deste tópico quais os pontos relevantes do debate acerca dos
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possíveis arranjos regulatórios cabíveis aos sistemas de IA, focando nos aspectos capazes de
harmonizar desenvolvimento da área e minimização de riscos.
4.1.Planos Estratégicos
Os planos estratégicos relacionados ao desenvolvimento de sistemas de inteligência
artificial podem ser encontrados em 3 níveis institucionais: (i) empresas e organizações nãogovernamentais, (ii) instituições nacionais e (iii) instituições internacionais.
4.1.1. Empresas e Organizações Não-Governamentais
Começando pelo nível relativo às entidades privadas, temos como exemplo Google,
Microsoft, IBM, OpenAI e Partnership on AI (“PAI”), sendo as três primeiras importantes
empresas do ramo de desenvolvimento de IA e as duas últimas organizações nãogovernamentais.
Os planos estratégicos das empresas tomam forma em princípios de desenvolvimento
de sistemas de IA, ou seja, diretrizes que devem ser observadas quando na programação dos
agentes inteligentes.
A Google traz em seu plano estratégico os objetivos que devem ser perseguidos por
sistemas de IA, sendo estes: (i) ser socialmente benéfico, (ii) evitar criar ou reforçar vieses
injustos ou preconceituosos, (iii) ser construídos e testados de modo seguro, de modo a não
apresentar riscos de danos, (iv) ser passível de controle humano, (v) incorporar o design de
princípios de privacidade, (vi) manter altos padrões de excelência científica e (vii) ser
disponível apenas para usos que estejam de acordo com os princípios apresentados.87
Com base na lista apresentada, podemos perceber que a Google está atenta aos maiores
riscos atuais e futuros no desenvolvimento de agentes de IA, principalmente no que concerne à
privacidade de dados dos usuários e a possibilidade de controle humano em qualquer fase de
atuação dos agentes de IA.
O último dos objetivos da Google fica melhor explicado com uma lista de usos que a
empresa afirma que não irá perseguir quando no desenvolvimento de seus sistemas de IA:
●
“Tecnologias que causam ou podem causar danos gerais.
Onde houver risco material de dano, prosseguiremos apenas onde
87
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acreditarmos que os benefícios superam substancialmente os
riscos e incorporaremos restrições de segurança apropriadas.
●
Armas ou outras tecnologias cujo objetivo ou
implementação principal é causar ou facilitar diretamente
ferimentos às pessoas.
●
Tecnologias que coletam ou usam informações para
vigilância que viola normas internacionalmente aceitas.
●
Tecnologias cujo objetivo viola princípios amplamente
aceitos de direito internacional e direitos humanos.”88
Os planos estratégicos de IBM e Microsoft são parecidos com os objetivos traçados pela
Google. Os princípios que orientam o desenvolvimento de IA na Microsoft são: tratar todos de
modo justo, confiança e segurança, privacidade, empoderamento inclusivo, transparência e
sujeição dos algoritmos a controle.89 Tais princípios são igualmente trazidos pela IBM.90
No que concerne à Microsoft, merece destaque seu documento de diretrizes no
desenvolvimento de “Bots Resposáveis” (IA capaz de conversar com humanos). 91 Em grande
medida tais diretrizes são desdobramentos dos princípios já citados, trazendo apenas maior
nível de especificação quanto às condutas e técnicas a serem usados pelos programadores. O
destaque fica por conta da última diretriz do guia:
“10. Aceitar a responsabilidade. Estamos muito longe de bots
que podem realmente agir de forma autônoma, se esse dia chegar.
Os seres humanos são responsáveis pela operação de bots. Os
desenvolvedores são responsáveis pelos bots que implementam.
Se você estiver desenvolvendo um bot que sua organização
implantará, reconheça que é totalmente responsável por sua
operação e como isso afeta as pessoas. Se você estiver projetando
um bot para ser implantado por terceiros, chegue a um
entendimento compartilhado com eles sobre quem é o
responsável final pelo bot e documente esse entendimento.”
Tal diretriz pode ser entendida como uma cláusula de responsabilidade civil do
programador, extremamente importante para o debate acerca da responsabilidade por danos
advinda da ação de sistemas autônomos.
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Passando para as Organizações Não-Governamentais, seus objetivos não são
econômicos como os das empresas, tendo, consequentemente, missões diversas.
A OpenAI tem como objetivo “garantir que a inteligência artificial geral (AGI) - o que
entendemos ser sistemas altamente autônomos que superam os seres humanos no trabalho
economicamente mais valioso - beneficie toda a humanidade. Tentaremos criar diretamente a
AGI segura e benéfica, mas também consideraremos nossa missão cumprida se nosso trabalho
ajudar outras pessoas a alcançar esse resultado.”92 Ressalva deve ser feita que o objetivo
primordial da organização consiste no desenvolvimento de uma AGI, sendo esta a maior fonte
de risco de sistemas autônomos, conforme discutido no tópico 3.4.
Os objetivos da Partnership on AI guardam certa semelhança, mas restringem-se a área
de pesquisa em IA, não citando o desenvolvimento de uma AGI. Os objetivos são “conduzir
pesquisas, organizar discussões, compartilhar ideias, fornecer liderança de pensamento,
consultar terceiros relevantes, responder a perguntas do público e da mídia e criar material
educacional que avance o entendimento das tecnologias de IA, incluindo percepção de máquina,
aprendizado e raciocínio automatizado.”93
Tais organizações desenvolvem pesquisas de melhores práticas de desenvolvimento de
sistemas de IA, cujo objetivo primordial é beneficiar a comunidade de desenvolvedores ao
mesmo tempo que fortalece a adoção de práticas de desenvolvimento mais seguras, levando em
conta a preocupação de alinhamento de objetivos dos agentes de IA com os dos
desenvolvedores, de modo a evitar os temidos resultados danosos imprevisíveis.
4.1.2. Instituições Nacionais
A corrida de IA começou e com ela vários países já adotam medidas para sair na frente
pela busca de ser a próxima grande potência mundial. Mais de 30 países lançaram planos
estratégicos de IA94 e mais de 42, incluindo o Brasil, já aderiram à Recommendation of the
Council on Artificial Intelligence95 da OECD.
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O desenvolvimento de planos estratégicos a nível nacional evidencia a corrida pelo
desenvolvimento de sistemas de IA em forma de competição entre os países. De fato, o país
que primeiro desenvolver um sistema de AGI terá grande vantagem competitiva em relação aos
demais países, podendo despontar como a próxima maior potência mundial. Tal fato já é sabido
entre os vários líderes mundiais, evidenciado pela fala do presidente russo Vladimir Putin:
“A inteligência artificial é o futuro, não apenas para a Rússia, mas
para toda a humanidade. (...). Quem se tornar o líder nesta esfera
se tornará o governante do mundo.”96
Outra notória evidência de que teve início a “corrida de IA” pode ser encontrada nos
valores que determinados países orçaram para investimentos na área. Dentre os países com
investimento na casa dos bilhões de dólares previstos em seus planos estratégicos temos
Inglaterra, França, Taiwan, Coreia do Sul, China e Alemanha.97
A China foi um dos primeiros países a anunciar seu plano estratégico de IA, publicandoo em julho de 2017. O plano, denominado A Next Generation Artificial Intelligence
Development Plan98 prevê uma série de ações a serem desenvolvidas pelo governo chinês até
2030. Um dos pontos mais relevantes do plano no aspecto regulatório é adotar medidas e
regulações que favoreçam a inovação e rápido desenvolvimento do setor:
“(2) Otimizar os arranjos para criar bases de inovação de IA
De acordo com os arranjos e estruturas de base de inovação
científica e tecnológica de nível nacional, promover de maneira
abrangente algumas bases de inovação internacionalmente
avançadas na área de construção de IA. (...) De acordo com o
procedimento regulatório, construir bases de inovação
tecnológica e industrial relacionadas à área de IA com empresas
liderando e em cooperação entre indústria, academia e
pesquisas.”99
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O plano chinês se divide em três etapas. Na primeira o governo busca que sua indústria
esteja alinhada em nível de competição com as demais empresas do mundo em 2020. Na
segunda etapa a China pretende tomar a liderança no desenvolvimento e pesquisa de alguns dos
campos de IA até 2025. Por fim, na última etapa, o objetivo é “tornar-se o centro "primário" da
inovação em IA até 2030. Até 2030, o governo pretende cultivar uma indústria de IA no valor
de 1 trilhão de RMB, com indústrias relacionadas no valor de 10 trilhões de RMB.”100
A China irá nortear suas ações no campo com base nos denominados “Beijing AI
Principles”101. Merece atenção os princípios relacionados à governança, sendo estes: (i)
otimizar a empregabilidade, por meio de novos empregos fruto da interação humano-IA, (ii)
harmonia e cooperação, evitando a denominada “corrida maliciosa de IA”, (iii) adaptação e
moderação, tratando de revisão frequente das orientações e políticas relacionadas aos sistemas
de IA, (iv) subdivisão e implementação, versando que as soluções para o campo devem ser
específicas, levando em conta os vários campos e cenários de aplicação de IA e (v)
planejamento de longo prazo, com “a pesquisa contínua sobre os riscos potenciais de
inteligência aumentada, inteligência artificial geral (AGI) e superinteligência deve ser
incentivada. Projetos estratégicos devem ser considerados para garantir que a IA sempre será
benéfica para a sociedade e a natureza no futuro.”102
Fato é que a política chinesa levou em conta vários pontos críticos relacionados à IA,
como o elevado risco de substituição de trabalhadores humanos por robôs, a necessidade de
cooperação nos mais diversos níveis institucionais, observância de que sistemas de IA é um
campo vasto e as soluções devem ser especificamente voltadas para a área de atuação e do tipo
de sistema de IA e ainda a busca pelo objetivo maior da corrida de IA, sendo este alcançar o
ponto de AGI e superinteligência.
Outros planos estratégicos ainda mencionam diversos investimentos a serem feitos na
área de inteligência artificial pelos próximos anos. O plano inglês prevê investimentos de 1
bilhão de euros em infraestrutura, criação de um fundo de investimento em empresas da área
com 2.5 bilhões de euros iniciais, com objetivo de atingir o montante de 7.5 bilhões em 10 anos.
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Merece destaque o incentivo aos “Sector Deals”103, a fim de aumentar a produtividade de
setores estratégicos da indústria inglesa,
Seguindo as diretrizes do Sector Deal de IA, o governo pretende criar o AI Concil, sendo
este um fórum central de comunicação, demandas e trocas de experiências entre indústria,
empreendedores, academia e líderes do governo. A partir deste conselho o governo buscará
tomar medidas benéficas ao desenvolvimento da área, conforme as demandas e ideias
apresentadas.
O Conselho de IA terá suporte de um órgão também criado a partir do Sector Deal, o
Office for AI. Este é um órgão deliberativo incumbido de implementar as propostas do Sector
Deal de IA. Também será criado o Centre for Data Ethics and Innovation, sendo este
responsável por garantir a segurança, a observância de valores éticos em projetos de IA e a
inovação em IA e tecnologias movida a dados.
O objetivo inglês ao criar os órgãos citados é garantir a governança e fiscalização da
implementação do Sector Deal. Sob um ponto de vista regulatório, é nítido que o governo inglês
se preocupou em criar órgãos internos especializados no tema, de modo a favorecer o debate e
o desenvolvimento no setor. Isso tem importância pois alguns países temem a criação de novos
órgãos para lidar especificamente com o tema de IA, por haver possibilidade de sobreposição
de competências com órgãos ou entidades já existentes.104 No entanto, parece difícil aceitar a
afirmação de que já poderiam existir órgãos ou entidades capazes de regular tais tecnologias,
pois, como já afirmado e mostrado exaustivamente neste trabalho, são completamente
diferentes das tecnologias que surgiram antes em nossa história.
O plano alemão prevê investimentos de 3 bilhões de euros até 2025 no setor. O plano
objetiva que “tornar a Alemanha e a Europa em um importante centro de IA e, assim, ajudar a
proteger a competitividade da Alemanha no futuro." Outras passagens importantes do plano
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versam sobre o incentivo ao desenvolvimento responsável de IA, integração de IA aos valores
éticos, legais e culturais.105
O destaque no plano alemão fica pela passagem de adaptação de seu quadro regulatório
à nova realidade. É notória a preocupação alemã com o desenvolvimento ético de sistemas de
IA, fato que deve ser incentivado e fiscalizado pelo governo:
“O Governo Federal defende o uso de uma abordagem de "ética
por, dentro e para o design" em todas as etapas do
desenvolvimento e o uso da IA como elemento-chave e marca
registrada de uma estratégia de 'AI fabricada na Europa'. Isso
inclui a realização de pesquisas, desenvolvimento e produção de
IA e também a implantação, gerenciamento, monitoramento e
governança de aplicativos baseados em IA.”
Há ainda grande preocupação com questões relativas à cibersegurança, trazendo a
obrigação dos fabricantes de software e de hardware de adotar metodologias de
desenvolvimento classificadas como security by design:
“À medida que a IA é mais amplamente usada e a quantidade de
interação homem-máquina aumenta, é necessário garantir que o
desenvolvimento e o uso da IA sejam governados pelos mais altos
padrões de segurança. Garantir a segurança cibernética é um dos
pré-requisitos mais importantes para garantir que os aplicativos e
produtos baseados em IA sejam seguros. A abordagem atual, que
deve se concentrar nos operadores de infraestrutura crítica de TI,
por exemplo, nos setores de TI, saúde e energia, não será mais
suficiente. Isso significa que precisamos começar a pedir aos
produtores de hardware e software compromissos adequados que
respeitem o princípio de segurança por design.”
O trade-off de risco vs. risco entre desenvolvimento de sistemas de IA e regulação mais
rigorosa também norteia o documento alemão, de modo que este estipula que buscará dirimir
tal conflito de maneira democrática:
“O processo de consulta e participação subjacente ao
desenvolvimento da Estratégia de IA foi marcado por duas linhas
de argumento conflitantes: por um lado, existe a preocupação de
que uma regulamentação mais rigorosa possa potencialmente
prejudicar o investimento; por outro, há pedidos de
regulamentação para abordar decisões de IA não transparentes e
questões relacionadas a direitos autorais na mineração de texto e
dados.”
Finalizando o estudo do plano alemão, temos que este ressalta a importância de definir
padrões no desenvolvimento de tais tecnologias, sendo isto essencial para convergência dos
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vários agentes envolvidos no campo, como instituições privadas e entidades governamentais,
etc. Entretanto, faz importante ressalva sobre a quem cabe, inicialmente, estabelecer tais
padrões:
“O desenvolvimento de padrões depende principalmente do setor
privado, não do estado. Portanto, os representantes comerciais
precisam adotar uma função mais ativa nos órgãos de
padronização. Questões importantes incluem, em particular, a
padronização da terminologia e classificações de IA (graus de
autonomia, capacidade de autoaprendizagem, riscos relacionados
à IA) e padrões éticos ("ética por design"). Além disso, os padrões
existentes precisam ser revisados para saber se são “compatíveis
com IA”.”
A estratégia dos EUA é focada na cooperação e participação do setor privado, academia,
parceiros internacionais e público em geral. Direciona o governo federal a perseguir cinco
pilares para o desenvolvimento da área: (1) promover investimentos contínuos em P&D em IA,
(2) liberar recursos federais para IA, (3) remover barreiras à inovação para IA, (4) capacitar o
trabalhador americano com oportunidades de educação e treinamento com foco na IA e (5)
promover um ambiente internacional de apoio da inovação americana da IA e seu uso
responsável. A estratégia também prevê o maior uso de sistemas de IA no próprio governo, de
modo a otimizar seus processos e serviços.106
Para conferir segurança ao desenvolvimento o plano estratégico traz o tópico “IA com
Valores Americanos”. Tais valores nada mais são que as recomendações éticas comumente
contidas nos demais planos estratégicos aqui estudados, como confiança e explicabilidade,
robustez e segurança etc.
Em questão de pesquisa e desenvolvimento a DARPA, agência de pesquisa de projetos
avançados de defesa, já possui pesquisas para facilitar a observância dos valores éticos nos
sistemas de IA. Os programas “Explainable AI (XAI) program” e “AI Next Campaign” buscam,
respectivamente, garantir a confiança e explicabilidade dos sistemas de IA e endereçar os riscos
de segurança gerados por tais sistemas, buscando desenvolver metodologias de design e
estratégias para lidar com erros e possíveis ataques de sistemas de IA. Conforme a DARPA,
“espera-se que esta pesquisa leve a sistemas de IA mais robustos e seguros, confiáveis e
confiáveis.”107
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Não há menção a valores que devem ser investidos no ramo de IA no plano norteamericano. Apesar disso, foi feita uma emenda no orçamento de 2020 para investimentos
próximos a 1 bilhão nas áreas de IA, excluídas as de uso militar.108
Por fim, o maior destaque fica por conta do plano estratégico da Índia, que, apesar de
não fixar um valor a ser investido no setor, é o plano que mais trouxe ações concretas cabíveis
ao governo.109 Tem-se a ideia de que o governo de agir como facilitador do desenvolvimento e
da colaboração no setor:
“Enquanto desempenha o papel principal de garantir que essa
estratégia de colaboração seja bem-sucedida, o governo precisa
estar atento para não prejudicar o setor privado. O papel do
governo precisa, portanto, ser um facilitador, um promotor ativo
e, sempre que necessário, de um proprietário.”
Dentre as ações concretas do governo, cabe menção à inclusão do ensino de IA até
mesmo no ensino básico, de modo a disseminar tal conhecimento por todo o país e preparar a
população para o futuro do trabalho. Também serão oferecidos cursos multidisciplinares a nível
de ensino superior, com a finalidade de promover a compreensão do campo por profissionais
de outras áreas.
Das demais ações, cabe ao governo criar centros de pesquisa internacionais (ICTAIs) e
identificar centros de pesquisa em áreas centrais (COREs), oferecendo a estes incentivos fiscais
e demais benefícios, oferecer bolsas de pesquisa (PhD), promover a pesquisa e
desenvolvimento, desenvolver um regime de propriedade intelectual atrativo para a inovação,
tomar a liderança em promover o debate supranacional entre todos os agentes envolvidos no
campo (CERN for AI), incentivar parcerias entre setor público e setor privado, garantir que os
agentes de desenvolvimento sigam os princípios de desenvolvimento e adotem as metodologias
capazes de conferir aos sistemas de IA transparência, segurança, respeito à privacidade e que
sejam passíveis de controle.
4.1.3. Instituições Internacionais
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Dentre as instituições internacionais que desenvolveram planos estratégicos ou
princípios relacionados ao desenvolvimento de sistemas de IA temos a OECD, a ONU e a União
Europeia.
A OECD traz uma série de princípios para o desenvolvimento de sistemas de IA em sua
Recomendação do Conselho.110 O foco de tais princípios é que os sistemas de IA sejam
confiáveis. Com o fim de alcançar tal confiança, a Recomendação traz cinco princípios para o
desenvolvimento de sistemas de IA confiáveis, sendo estes (i) crescimento inclusivo,
desenvolvimento sustentável e bem-estar, (ii) equidade e valores humanos, (iii) transparência e
explicabilidade, (iv) robustez e segurança, e (v) accountability.
Os princípios i e ii estão mais ligados aos objetivos finais dos sistemas de IA, merecendo
destaque os princípios iii, iv e v por seu conteúdo mais técnico. A recomendação especifica os
requisitos a serem observados para a observância de tais princípios:
“1.3. Transparência e Explicabilidade
Os atores de IA devem se comprometer com a transparência e a
divulgação responsável sobre os sistemas de IA. Para esse fim, eles
devem fornecer informações significativas, apropriadas ao contexto e
consistentes com o estado da arte:
i. promover um entendimento geral dos sistemas de IA,
ii. conscientizar as partes interessadas sobre suas interações com
os sistemas de IA, inclusive no local de trabalho,
iii. permitir que as pessoas afetadas por um sistema de IA
entendam o resultado e,
iv. para permitir que os adversamente afetados por um sistema de
IA desafiem seus resultados com base em informações claras e fáceis de
entender sobre os fatores e a lógica que serviu de base para a previsão,
recomendação ou decisão.
1.4. Robustez e Segurança
a) Os sistemas de IA devem ser robustos, protegidos e protegidos
durante todo o seu ciclo de vida, para que, em condições de uso normal,
uso previsível ou mau uso ou outras condições adversas, funcionem
adequadamente e não apresentem riscos de segurança irracionais.
b) Para esse fim, os atores da IA devem garantir a rastreabilidade,
inclusive em relação aos conjuntos de dados, processos e decisões
tomadas durante o ciclo de vida do sistema de IA, para permitir a análise
dos resultados do sistema de IA e respostas à investigação, apropriados
ao contexto e consistentes com o estado de arte.
c) Os atores da IA devem, com base em suas funções, o contexto
e sua capacidade de agir, aplicar uma abordagem sistemática de
gerenciamento de riscos (grifo nosso) a cada fase do ciclo de vida do
sistema de IA de maneira contínua para lidar com os riscos relacionados
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aos sistemas de IA, incluindo privacidade, segurança, proteção e
preconceito.
1.5. Accountability
Os atores da IA devem ser responsáveis pelo funcionamento adequado
dos sistemas de IA e pelo respeito aos princípios acima, com base em
seus papéis, contexto e consistência com o estado da arte.”
Por fim, a Recomendação ainda traz cinco ações a serem desenvolvidas para favorecer
o desenvolvimento e inovação confiável no setor de IA, sendo estas (i) investir em pesquisa e
desenvolvimento de IA, (ii) promover um ecossistema digital para IA, (iii) moldar um ambiente
político favorável para IA, (iv) desenvolver capacidade humana e preparar a transformação do
mercado de trabalho; e (v) cooperação internacional operação para IA confiável.
A ONU publicou recentemente sua estratégia de novas tecnologias.111 O documento tem
como principal objetivo buscar formas pelas quais tais tecnologia poderiam acelerar seus planos
de desenvolvimento sustentável de 2030. A estratégia prevê princípios e compromissos que
devem de nortear a atuação da ONU ante a atual corrida de IA.
Os princípios são bem genéricos e seguem a mesmo linha dos princípios de ação dos
planos estratégicos nacionais. Os cinco princípios estão são a aderência aos valores globais,
transparência, promoção de parcerias e manter uma mentalidade de aprendizado.
Os princípios devem funcionar como diretrizes aos compromissos assumidos pela ONU,
sendo estes (i) aprofundar as capacidades internas das Nações Unidas e a exposição a novas
tecnologias, (ii) aumentar a compreensão, defesa e diálogo sobre novas tecnologias, (iii) apoiar
o diálogo sobre estruturas normativas e de cooperação e (iv) melhorar o sistema de suporte da
ONU aos governos, de modo que melhorem sua capacidade de atuação na área.
Quanto à União Europeia, o destaque em termos de Inteligência Artificial fica por conta
das diretrizes éticas para um IA confiável, documento publicado em 2019.
Os princípios éticos necessários à uma IA de confiança seriam: (i)respeito da autonomia
humana, (ii)prevenção de danos, (iii)equidade e explicabilidade. Mostram especial preocupação
com os possíveis vieses dos sistemas de IA ao exigir atenção a situações que envolvam grupos
mais vulneráveis ou de grande desigualdade
A UE também demonstra notória preocupação com os possíveis riscos do
desenvolvimento de sistemas de IA:
“Reconhecer e ter presente que, embora tragam importantes
benefícios para os indivíduos e a sociedade, os sistemas de IA
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apresentam também alguns riscos e são suscetíveis de ter um
impacto negativo, incluindo impactos que podem ser difíceis de
prever, identificar ou medir (p. ex., na democracia, no Estado de
direito e na justiça distributiva, ou na própria mente humana).
Adotar medidas adequadas para atenuar estes riscos quando
necessário e proporcionalmente à dimensão do risco.”
A fim de minimizar tais riscos propõe sete requisitos que os sistemas de IA devem
cumprir para aumentar sua confiabilidade, sendo estes (i) ação e supervisão humanas, (ii)
solidez técnica e segurança, (iii) privacidade e governança dos dados, (iv) transparência, (v)
diversidade, não discriminação e equidade, (vi) bem-estar ambiental e social e (vii)
responsabilização.
Como se vê, os princípios elencados são muito semelhantes aos já vistos em outros
planos estratégicos. Devemos destacar o sétimo requisito, dado que a UE prevê que os agentes
envolvidos no desenvolvimento de um sistema de IA devem responsabilizar-se por possíveis
danos que este venha causar.
4.2. Elementos do Debate
Após análise do que é um risco, das possibilidades de operação de uma regulação
voltada aos riscos, da listagem dos riscos atuais e futuros do desenvolvimento de sistemas de
IA e dos planos estratégicos em seus mais diversos níveis, podemos passar para a parte final do
trabalho, sendo esta a discussão dos elementos relevantes acerca das estratégias regulatórias
com potencial de abordar o problema em pauta.
Como já foi enfatizado, o desenvolvimento de sistemas inteligentes tem potencial para
aumentar em muito o bem-estar de toda a população no futuro, sendo tratado como o próximo
grande marco do desenvolvimento humano. Apesar dos inúmeros benefícios, os sistemas
inteligentes carregam consigo vários riscos, desde possíveis violações à privacidade, até riscos
existenciais.
Várias vozes importantes no cenário mundial já se pronunciaram no sentido da
necessidade de regular o desenvolvimento de sistemas de IA. O pressuposto do trabalho é de a
regulação é sim necessária, sendo que sua ausência pode trazer danos irreparáveis à
humanidade. Entretanto, o grande objetivo do trabalho era analisar todo o debate em torno do
desenvolvimento de sistemas de IA, seus riscos e seus trade-offs, apontando os tópicos mais
espinhosos e relevantes do debate sob uma perspectiva regulatória.

Na busca pela resposta de como melhor abordar o problema, ou seja, como regular
sistemas de inteligência artificial, temos que passar por questões de a quem caberia regular
(qual o papel de cada agente) e qual o instrumento regulatório seria o mais eficaz.
4.2.1. Quem
4.2.1.1.Instituições Internacionais.
As entidades internacionais têm um importante papel na definição de padrões e métricas
a serem adotadas por todos. Entidades com poder de coação também poderiam atuar de modo
a fiscalizar se os países estão de acordo com os compromissos por estes contraídos.
Na definição de padrões e métricas parece sair na frente a OECD e a UE. Ambas
formaram grupos técnicos para discussão e elaboração de princípios éticos de sistemas de IA e
fomentam o debate a nível internacional de maneira constante.
Vale dizer que a OECD já teve a adesão de mais de 42 países à sua recomendação sobre
sistemas de IA. Dentre esses 42 países, 36 são países membros de OECD e 6 são não-membros,
dentre estes o Brasil.
A UE já passou por uma das tarefas consideradas mais complexas, sendo esta a definição
de IA. Também já elaborou suas diretrizes éticas para sistemas de IA confiáveis. O documento
apresenta um número excelente de detalhes de implementação e características que devem estar
contidos nos sistemas de IA para que a observância dos princípios éticos seja efetiva.
Quanto à ONU, esta poderia executar uma função coordenadora, para dirimir conflitos
entre países ou ainda auxiliar países na governança de seus projetos, principalmente os sem
recursos para tal. O papel de fiscalização também é adequado, por possuir poder de compelir a
adoção de medidas aos países que assinarem determinados tratados. A ONU pode ter grande
importância na questão de riscos que ultrapassam as fronteiras dos países.112
A atuação acima ainda se encontra de acordo com artigo que busca delimitar o papel
dos corpos regulatórios internacionais, recentemente publicado pela própria ONU:
“Em cada setor, um conjunto de entidades dentro do sistema da
ONU poderia desempenhar um papel extremamente necessário
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no nível internacional: 1) previsão tecnológica, que inclui os
desafios de diversos países; 2) negociar estruturas normativas
adequadas; e 3) monitoramento e coordenação de padrões e
supervisão.”113
4.2.1.2.Instituições Nacionais
Aos países que já criaram seus planos estratégicos, o próximo passo é pô-los em prática.
Isso será possível conforme tais países desenvolvam políticas públicas e um quadro regulatório
favorável à inovação. Vale dizer que favorável à inovação não significa sem fiscalização ou
monitoramento por parte do governo, dado que esta é uma das atividades mais importantes para
que os sistemas de IA sejam desenvolvidos eticamente, de modo a minimizar os riscos
catastróficos trabalhados até aqui.
O modelo de regulação poderia passar, inicialmente, pelas casas legislativas, pois estas
possuem maior legitimidade democrática e são, por excelência, um espaço de amplo debate.
Assim cada país precisa definir o quanto vai favorecer a inovação e desenvolvimento em
detrimento da segurança e controle e vice-versa, ou seja, terão de definir em que medida
modelarão os trade-offs desta relação de risco vs. risco.114
Apesar do início do debate a nível nacional se dar no âmbito legislativo, é possível que
as agências reguladoras sejam centrais na atuação governamental. Isso se dá por conta de sua
maior capacidade técnica e, com isso, capacidade de responder mais rápido a possíveis
problemas. Conforme apontam os planos estratégicos analisados, a função prevalente destas
pode ser de fiscalização e monitoramento. Apesar disso, outras funções como editar normas de
comando e controle não podem ser descartadas, muito por conta da possível aplicação do
princípio Anti Catástrofe elaborado por Sunstein.
Como já citado, estamos tratando uma tecnologia em estágio ainda inicial, sendo que
determinadas práticas regulatórias podem ser extremamente danosas ao seu desenvolvimento,
por mais que essa não seja a intenção do regulador. Justamente por isto que as agências também
podem servir como um ambiente de debate entre empresas, empreendedores, academia e
governo, a fim de favorecer as práticas regulatórias mais eficientes.
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As agências reguladoras, sob uma perspectiva institucional, são as instituições mais
adequadas a lidar com setores motivos a inovação.115 Os sistemas de IA oferecem o denominado
“Pacing Problem”, ou seja, a inovação no setor é muito mais rápida do que uma possível
resposta legislativa. Um órgão ou entidade executiva, por mais que tenha dificuldade em lidar
com o problema citado, poderá responder mais rápido às inovações quando comparado a um
órgão legislativo.
É possível visualizar o modelo inglês como uma abordagem interessante ao
desenvolvimento de sistemas de IA, dada a importância depositada em corpos regulatórios
executivos. Neste há um Sector Deal, documento semelhante à uma carta de intenções do
governo, que orienta as ações de órgãos especificamente criados para executar cada uma das
funções que caberiam às entidades nacionais.
O AI Concil é um fórum de debate, no qual todos os agentes envolvidos na área podem
buscar por melhores práticas e trocas de experiência. Este é auxiliado pelo Office of AI, ao qual
compete concretizar o Sector Deal, desenvolvendo políticas públicas que favoreçam a
inovação, e pelo Centre for Data Ethics and Innovation, sendo este responsável por garantir a
segurança, a observância de valores éticos em projetos de IA e a inovação em IA e tecnologias
movida a dados.
Resumindo, a atuação de entidades nacionais parece tender a colocar seus esforços (i)
na definição da abordagem geral aos sistemas de IA, sendo tal tarefa preferencialmente
direcionada a órgãos que possibilitem extenso debate e legitimidade democrática, (ii) como
desempenhar atividades de fiscalização e monitoramento, (iii) desenvolvimento de políticas de
inovação e (iv) debate constante com os demais agentes do setor. Parece prevalecer nos planos
estratégicos que estas três últimas tarefas caberiam a agências reguladoras, por serem mais aptas
a lidar com o pacing problem, característica marcante do setor.

4.2.1.3.Empresas e Organizações Não-Governamentais
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Como vimos, empresas e organizações independentes possuem um nível de expertise
muitíssimo elevado, muito provavelmente maior que entidades nacionais e internacionais,116
seja pelos elevados salários, seja por serem especialmente focadas em pesquisa, sendo este o
caso da OpenAI e Partnership on AI.
Como estamos diante de um dos maiores desafios da humanidade até aqui, sendo este o
embate risco vs. risco entre desenvolvimento de sistemas de IA com potencial gigantesco ao
bem-estar geral e a questão dos riscos catastróficos, temos que a grande força das empresas e
organizações independentes em questão de expertise não pode ser desperdiçada.
O debate acerca dos valores éticos que devem estar contidos nos sistemas de IA tende a
tomar contornos extremamente abstratos. Isto se dá pois, comparado às previsões do que os
sistemas de IA podem executar em 10, 20, 50 anos, ainda estamos engatinhando neste campo
do conhecimento.
O problema do debate em abstrato é que não vislumbra a grande diversificação de
sistemas de IA e seus mais diversos campos de atuação.117 Seria ingênuo acreditar que definir
uma lista de um número finito de princípios éticos que deveriam ser aplicados a todos os
sistemas de IA, indistintamente, reduziria consideravelmente os riscos catastróficos que se põe
diante da humanidade.
Neste ponto merece grande destaque as diretrizes de desenvolvimento da Microsoft para
a programação de bots, ou seja, sistemas de IA conversacionais. O guia contém instruções
específicas aos programadores para implementação de bots que respeitem os princípios éticos
gerais, contendo ainda outros princípios aplicáveis especificamente na área de sistemas de IA
conversacionais.
Ainda temos exemplos de publicações da Partnership on AI acerca de melhores práticas
de desenvolvimento de sistema de IA. Merece destaque documento a ser publicado em 2020,
que aborda as melhores práticas de desenvolvimento passando por todos as etapas deste, de
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modo a conferir transparência ao sistema, que é um dos princípios éticos mais citados como
essenciais aos sistemas de IA.118
Resumindo, é possível que o papel de empresas e organizações independentes tenda a
ser direcionado à elaboração de guias e diretrizes de desenvolvimento aos programadores,
priorizando a especificidade dos guias, dada a gigante gama de sistemas de IA, cuja aplicação
pode se dar nas mais diversas áreas.
4.2.2. Como
Este tópico se preocupa com as questões de política regulatória necessárias para
promover a inovação e mitigar os riscos dos sistemas de IA. Serão abordados, principalmente,
instrumentos e estratégias de governança regulatória.
4.2.2.1.Instrumentos regulatórios
A fim de buscar um instrumento regulatório eficiente, o regulador deve entender as
características da tecnologia a ser regulada. Os sistemas de IA possuem diversas características
distintas das tecnologias que surgiram antes na história humana, como possibilidade de ser
desenvolvida de modo remoto e por pessoas nos mais distintos lugares, opacidade, capacidade
de superar as capacidades humanas, etc. Já sabemos que cada uma das características desses
sistemas traz desafios novos ao regulador.
4.2.2.1.1. Pacing Problem
Um dos grandes desafios, ainda, reside no fato da área de IA ser movida a inovação.
Isso nos remete ao denominado Pacing Problem. Como já explicado, este problema reside na
diferença de velocidade entre a inovação no setor e as repostas regulatórias. Melhor explicando,
temos que a atividade regulatória toma tempo, necessita de pesquisas, debates, confecção de
regras, votações e demais burocracias, ao passo que a inovação ocorre em ritmo mais rápido.
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O processo de elaboração de normas e o design regulatório, com o fim de superar as
dificuldades trazidas pelas novas tecnologias deve se tornar mais dinâmico, proativo e
responsivo.119
Com base nisso, Vermeulen nos oferece um caminho para que o regulador possa atuar
de modo mais dinâmico, promovendo a inovação e oferecendo melhores oportunidades aos
empreendedores e aos consumidores, de modo que toda a sociedade possa usufruir dos
benefícios gerados pelas novas tecnologias emergentes.120
Seriam três os princípios capazes possibilitar tal dinâmica: (i) intervenção regulatória
baseada em dados, (ii) regulação baseada em princípios e (iii) o uso de sandboxes.
O uso de dados pode auxiliar o regulador a saber quando e em qual área específica atuar.
A investigação de dados pode permitir ao regulador saber quais tecnologias estão sendo
desenvolvidas e quais estão mais próximas do final de seu ciclo de desenvolvimento. Com base
nesse conhecimento, a resposta regulatória pode ser mais rápida e com escopo de atuação
melhor definido.
Conforme destaca o autor, os reguladores devem se atentar para a existência de
competição regulatória121 no setor de tecnologia. Como vimos, por conta de suas características,
toda a operação dos sistemas de IA pode ser transportada via internet para qualquer lugar do
mundo. Assim, para tais sistemas de IA a competição regulatória possui ainda mais relevância,
dado que as empresas responsáveis pela inovação no setor irão buscar os quadros regulatórios
mais simples de operar e que mais favoreçam a inovação.
Deste modo, instrumentos regulatórios baseados em regras de comando e controle
tendem a ser mais paralisantes e pouco flexíveis. Uma boa opção, portanto, seria uma regulação
baseada em princípios. Tal instrumento favorece a experimentação no setor, tornando a
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atividade regulatória uma atividade “sem fim”, ou seja, uma atividade que se amolda
constantemente às necessidades do setor em que atua. Para defender a ideia, Vermuelen
destaque que “os reguladores precisam abandonar a fixação da finalidade e da segurança
jurídica e abraçar a contingência, a flexibilidade e a abertura ao novo”.
Assim sendo, uma regulação focada em princípios ofereceria ao regulador a
flexibilidade e dinâmica necessárias para operar em um setor de inovação constante. Apesar
desta possibilidade parecer atraente, uma possível desvantagem de uma regulação baseada em
princípios reside na dificuldade de compreensão das empresas sobre qual o contorno específico
desses princípios, fato que pode ter o efeito contrário do pretendido, dificultando a operação
destes agentes.
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Ainda há uma outra dificuldade ao regulador, pois a atividade de obrigar o

cumprimento das normas pode se tornar complexa pelo conteúdo abstrato que possuem os
princípios, fato que pode trazer mais incerteza ao setor.123
O conceito de “regulatory sandbox” ou caixa de areia regulatória tem origem na
Inglaterra, quando em 2016 a FCA, agência reguladora financeira, usou deste instrumento pela
primeira vez.124
A estratégia da sandbox consiste em um experimento no qual se permite a atuação de
startups e empresas já consolidadas de operar por determinado período sem restrições
regulatórias. Isto permite ao regulador observar como se dá a operação das empresas sem
restrições e, a partir disso, pensar em formas de regular o setor de modo que não dificulte a
operação das empresas e seja favorecida a inovação.
O destaque à estratégia da sandbox está relacionado à possibilidade de diminuição das
barreiras regulatórias e permitir testes em ambiente real de operação. Por fim, ainda dá a chance
ao regulador de examinar o objeto em concreto, de modo que possa analisar quais futuras
medidas regulatórias são ou não são necessárias.
Uma possível desvantagem do uso de sandboxes está nos riscos potenciais de operação
de novos sistemas de IA em ambientes pouco preparados para tal operação. Como apontado no
tópico relativo a sistemas autônomos, ambientes tidos como testbeds podem sofrer com as
consequências negativas de sistemas de IA ainda não completamente prontos, com defeitos ou
que necessitam de melhorias possíveis apenas com a operação real. A operação em completa
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ausência de normas pode tornar a reparação de possíveis danos dificultosa ou servir como
espécie de “passe-livre” a agentes negligentes às normas e metodologias relativas ao
desenvolvimento de sistemas de IA.
4.2.2.1.2. Hard Law vs. Soft Law
A defesa de vários autores e institutos de uma regulação baseada em princípios nos leva
imediatamente à contraposição entre hard law e soft law como forma de governança
regulatória.125 A busca por mais flexibilidade e capacidade de resposta têm gerado, nos EUA,
um movimento de órgãos reguladores de substituição de mecanismos de Hard Law por Soft
Law.
Hard Law seriam as normas formais propriamente ditas, ou seja, normas que passaram
pelo processo legislativo ou administrativo previsto. São aplicáveis a todos (no caso das leis)
ou a destinatários específicos (no caso de normas administrativas), sendo dotadas de coerção.
Soft law é um critério amorfo, mais flexível e aberto.126 Como explicam Marchant e
Allenby, soft law pode ser entendido como “uma variedade de normas e técnicas não
vinculativas, que incluem instrumentos ou arranjos que criam expectativas substantivas que não
são diretamente aplicáveis, ao contrário dos requisitos de "hard law", como tratados e leis.”127
O destaque para o que se intitula soft law fica por conta da possibilidade de tais
instrumentos, como guias, diretrizes e padronizações, ter origem direta da atuação do setor
privado. 128 Apesar desta possibilidade, outros instrumentos como normas de interpretação ou
até mesmo guias e diretrizes podem ter origem nas próprias agências regulatórias. 129 Disto
depreende-se que qualquer dos agentes envolvidos no setor poderia gerar instrumentos de soft
law.
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A fuga de instrumentos formais de hard law, como nos ensina Hagemann, se dá pelo
excesso de burocracias e produção excessiva de regras, fato que torna complexa a operação no
setor. A atuação de várias instâncias do governo, com possível sobreposição de competências
e conhecimento limitado dos agentes governamentais, com capacidade de elaborar instrumentos
de hard law dificulta que os agentes privados identifiquem as regras aplicáveis à sua operação,
podendo causar grandes prejuízos.
Tal fuga também ocorre pelos benefícios proporcionados pelo uso de instrumentos de
soft law. Os benefícios gerados seriam de fomentar o debate, dado à possibilidade dos próprios
atores do setor privado elaborarem guias e diretrizes, e que o regulador se foque na tarefa de
fiscalização e monitoramento, facilitando sua atuação institucional.
Podemos notar que os benefícios citados podem ser vistos nas diretrizes de
desenvolvimento trabalhadas no tópico 4.2.1.3 e nas funções cabíveis às entidades nacionais do
tópico 4.2.1.2, sendo dada maior relevância a atividade de fiscalização e monitoramento das
agências em face das novas tecnologias quando em comparação ao exercício de seu poder de
criar regras de comando e controle.
Por mais que se critique que tais guias e diretrizes, principalmente os elaborados pelo
setor privado, não seriam passíveis de coerção e não geram obrigações, vale ressaltar que tal
crítica é vazia em sentido, pois dificilmente os mecanismos de soft law operam sem que haja
um substrato de hard law.130
Exemplificando, temos que mecanismos de autorregulação podem ser tidos como
instrumentos de soft law. Apesar de muito criticados pela falta de obrigatoriedade, muitos dos
esquemas de autorregulação não se limitam apenas às normas e diretrizes propostas pelos
agentes privados, sendo possível que corpos governamentais exijam a observância de tais
regras. Assim sendo, por mais que se cogite que mecanismos de soft law são fracos para induzir
determinados comportamentos, temos que mecanismos de hard law atuam de maneira a dar a
força necessária aos instrumentos de soft law. Desta maneira, temos que os referidos
mecanismos se complementam, sendo interessante que o regulador pense em explorar a sinergia
existente na adoção de mixes entre hard law e soft law.
Por fim, uma última vantagem dos instrumentos de soft law fica por conta do que se
chama de “multistakeholderism”. Este é um processo de governança que busca criar os critérios
a compor os instrumentos de soft law por meio do debate, baseado no consenso, entre os mais
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diversos atores do setor. Tal processo dá grande importância às experiências e necessidades dos
agentes privados, de modo que a inovação não seja prejudicada, mas sim incentivada.131
Como se viu ao longo do exame dos planos estratégicos doa mais diversos níveis, foi
dada muita importância ao debate e diálogo entre os agentes do setor. De fato, por tratar-se de
campo novo e em constante mudança por ser movido à inovação, o diálogo é essencial para que
todos os interessados possam demonstrar suas preocupações, receios e dificuldades. Deste
modo, por meio do consenso entre estes agentes, seria possível atingir uma proposta regulatória
benéfica a todos, favorecendo a operação no setor, garantindo a inovação e ampliação do bemestar geral e ainda minimizando os possíveis riscos ligados ao avanço da área.
4.2.2.1.3. Responsabilidade Civil
Como já discutido, nem sempre um sistema de IA age da maneira como o programador
objetivava. Entretanto, tal atuação também é programada, ou seja, o sistema é desenvolvido de
maneira a ter liberdade para agir de maneira inesperada. Como ficaria, assim, a responsabilidade
do desenvolvedor e das empresas?
A definição de como deve ser entendida a responsabilidade de cada um dos agentes que
atuaram no ciclo de desenvolvimento dos sistemas de IA é de suma importância, sendo tema
relevante de governança regulatória.
Como vimos, nas diretrizes de desenvolvimento de Bots conversacionais da Microsoft
estava explicito que o programador seria civilmente responsável por possíveis danos causados
por seu bot. Em relação aos carros autônomos, há um movimento das empresas envolvidas na
produção de tais carros de tomar toda a responsabilidade por possíveis danos decorrentes da
operação destes.132
Como já se afirmou neste trabalho, o trabalho de definir um critério ou princípio a ser
aplicado indistintamente a todos os sistemas de IA e seus programadores é de duvidosa
utilidade. Poderíamos falar em responsabilidade do programador em caso de completa
observância dos princípios éticos obrigatórios? Seria aplicável a responsabilidade por conta de
ser o risco inerente à atividade? Como são muitas as dúvidas e possibilidades, ainda em um
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campo novo, deve-se melhor debater como a responsabilidade civil deverá afetar
programadores e empresas desenvolvedoras de sistemas de IA.
4.2.2.2.Governança da Inovação
A fim de tornar a abordagem regulatória eficiente, permitindo o acelerado
desenvolvimento na área e incentivando a inovação, são importantes ao debate algumas das
medidas de governança da chamada Política Permissiva de Inovação.133
“Política Permissiva de Inovação refere-se à ideia de que a
experimentação com novas tecnologias e modelos de negócios
deve geralmente ser permitida por padrão. A menos que se possa
argumentar convincentemente que uma nova invenção traga
sérios danos à sociedade, a inovação deve continuar inabalável e
os problemas, se eles se desenvolverem, podem ser abordados
mais tarde”
Apesar de ser voltada à inovação, entendemos que tal política não mostra grande
preocupação com os possíveis riscos das novas tecnologias. Como foi mostrado ao longo do
trabalho, alguns riscos podem gerar danos irreparáveis e até mesmo existenciais, sendo este o
motivo de mitigarmos a essência de algumas das diretrizes de tal política, de modo a adequá-la
aos riscos e características do setor.
Seriam possíveis algumas das medidas para nortear a governança regulatória dos
sistemas de IA, com as ponderações a seguir enunciadas: (i) identificar e remover barreiras à
entrada e à inovação, (ii) incentivar a autorregulação e as melhores práticas, (iii) promover
soluções de educação e capacitação (iv) adotar medidas legais limitadas e direcionadas para
problemas realmente difíceis (v) avaliar e reavaliar as decisões políticas para garantir que elas
passem por uma rigorosa análise de custo-benefício.
Identificar e remover barreiras à entrada e à inovação são cruciais para que os países
possam usufruir dos benefícios proporcionados pelos sistemas de IA. Fatores que prejudicam o
desenvolvimento e operação de empresas do ramo encontram obstáculo na competição
regulatória, ou seja, países que oferecem melhores condições de operação e desenvolvimento
serão mais atrativos. Como já discutido, por conta de determinadas características do
desenvolvimento de IA, as empresas do ramo não ficam “presas a terra”, podendo mudar suas
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sedes e locais de atuação com maior facilidade quando em comparação às tecnologias que
necessitam de grandes plantas industriais para operar.
“Incentivar a adoção de melhores práticas” é uma expressão contida em grande parte
deste trabalho quando da discussão acerca da adoção de guias e diretrizes de desenvolvimento.
Ponto mais controverso seria quanto ao uso da autorregulação como instrumento regulatório.
Autorregulação pode ser entendida quando um grupo de empresas ou indivíduos exercem
controle sobre seu próprio comportamento.134
A adoção da autorregulação é vista com descrédito por especialistas da área quando
comentando sobre os riscos gerados pelo desenvolvimento de sistemas de IA, sendo exemplo o
comentário de Yoshua Bengio, vencedor do prêmio Turing (prêmio mais relevante da área de
ciência da computação):
“A autorregulação não vai funcionar. (...) As empresas que
seguem diretrizes éticas seriam prejudicadas em relação às
empresas que não o fazem. É como dirigir. Seja no lado esquerdo
ou no lado direito, todos precisam dirigir da mesma maneira; caso
contrário, estamos com problemas.”135
Apesar das preocupações de alguns, temos que modelos de autorregulação podem tomar
vários contornos, variando conforme o papel passado aos entes privados. Segundo Baldwin “um
papel completo pode envolver a promulgação de regras, a sua aplicação no terreno e o
monitoramento de todo o processo regulatório. A autorregulação, no entanto, pode ser restrita
a uma dessas funções - onde, por exemplo, as regras são elaboradas por uma organização de
autorregulação, mas são aplicadas e monitoradas por um órgão público. A autorregulação pode
meramente operar como um elemento dentro de um regime regulatório. A falta de
responsabilização não é, portanto, uma característica necessária da autorregulação.”
(grifo nosso)
A educação e capacitação podem ser vistas em todos os planos estratégicos analisados
neste trabalho, além de ser uma das ações recomendadas pela OECD. De fato, se faz necessária
para que a sociedade possa lidar com a mudança que estar por vir e preparar a mão-de-obra para
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o futuro, minimizando os impactos negativos que a automação pode ter para os trabalhadores
humanos.136
Mecanismos de hard law, como visto, sofrem por uma série de fatores para lidar com a
rápida inovação no setor de IA, originando o denominado Pacing Problem. A limitação de tais
mecanismos a casos realmente problemáticos pode ser uma maneira de tornar a operabilidade
do setor mais eficiente. Tendo em vista que determinados casos podem legitimar a ação proativa
e proibitiva do regulador, pautados no princípio Anti Catástrofe, parece pertinente deixar ao
raio de ação de mecanismos de hard law os casos que se mostrem um desafio para mecanismos
de soft law.
A avaliação e reavaliação constante das decisões políticas está intrinsecamente
relacionada ao princípio Anti Catástrofe. O desenvolvimento de sistemas de IA traz riscos que
não podem ser mensurados, muitos deles com possibilidade de danos irreparáveis e
catastróficos. O princípio, portanto, poderia servir como norte às decisões políticas na área de
IA, dado ser adequado à minimização de riscos e incentivo à inovação, conforme discutido no
tópico 2.2.1.2.
Por fim, por mais que não esteja entre os princípios de governança aqui abordados, vale
dar destaque ao uso de sandboxes como mecanismo de governança. A partir da experiência
britânica, mais países passaram a adotar tal prática, sendo exemplo o Canadá nas Unidades de
Impacto e Inovação137. Tal modelo já é discutido nas próprias agências regulatórias brasileiras,
havendo tentativa da CVM de implementar tal instrumento138, com recente publicação de edital
de audiência pública139 para discutir a implementação da sandbox.
5. Conclusão
O desenvolvimento de sistemas de IA é um tópico relevante a ser abordado por uma
perspectiva regulatória. Os benefícios que tais sistemas podem ter para o bem-estar geral da
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sociedade são inúmeros. Infelizmente, pelo uso dual desses sistemas e por problemas
envolvendo o modo como podem ser desenvolvidos, temos que nos preparar para os possíveis
riscos que a evolução da área trará.
Apesar dos riscos pedirem por mais controle e regulação por parte do Estado, isso não
quer dizer que a abordagem regulatória deve se dar de maneira arcaica, sendo prejudicial à
inovação. Uma abordagem inteligente deve ser focada em minimizar riscos ao mesmo tempo
que incentiva a segurança e a inovação na área. Se adotada uma abordagem regulatória rígida,
com prejuízo da inovação e operação no setor, o efeito direto é a privação dos benefícios dos
sistemas de IA à população contida na jurisdição desta abordagem regulatória, dado que a
operação pode se dar em esquemas regulatórios mais benéficos. Com isto, torna-se complicado,
atualmente, cogitar de uma abordagem que seja restritiva à inovação.
A abordagem deve passar necessariamente pelo diálogo com todos os agentes da área e
quem pode ser afetado pelos sistemas de IA. A busca por metodologias de desenvolvimento e
diretrizes éticas parece ser o caminho a ser seguido para cumprir com o objetivo de conferir
segurança e confiabilidade aos sistemas de IA.
O papel de cada agente envolvido na área também é importante para o sucesso da
abordagem regulatória. Organismos internacionais e nacionais junto dos entes privados e
população devem cooperar para o avanço dos sistemas de IA de modo ético e com respeito aos
direitos humanos e normas estabelecidas.
Por fim, instrumentos regulatórios e diretrizes de governança devem ser cuidadosamente
escolhidos para compor uma política regulatória que leve em conta todas as particularidades da
área de IA, de modo a favorecer a inovação e minimizar os riscos.
Este trabalho buscou analisar o debate regulatório acerca do desenvolvimento de
sistemas de IA. Por meio do exame de diversos planos estratégicos, procuramos entender qual
o caminho buscado pelos agentes envolvidos no campo. Ainda trouxemos os tópicos mais
relevantes e espinhosos que devem ser analisados em uma possível proposta de abordagem
regulatória, de modo a cooperar e favorecer o avanço do debate na área, levando em conta o
embate risco vs. risco entre inovação e minimização de riscos.
Este trabalho, no entanto, assim como qualquer decisão no campo regulatório de IA, não
pretende esgotar o tema ou definir de modo taxativo os tópicos que devem ser considerados no
desenvolvimento de uma abordagem regulatória aos sistemas de IA. Nos próximos anos será
muito importante observar e analisar os passos de todos os agentes envolvidos no campo de IA
e como serão desenvolvidas as metodologias de efetivação de valores éticos e controle sobre os

sistemas de IA. Isso dará material para novas pesquisas e debates, para que possamos melhor
nortear o caminho da evolução da humanidade.
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