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Agenda 

• Inteligência Artificial (IA), Tecnologia de 
Informação (TI) e Trabalho nas Organiz. 

• Lei de Moore 

• A Revolução da IA : Reconhecimento de 
Padrões e Machine Learning (ML) 

• Impactos da IA no trabalho e nas 
Profissões  

• 3 Perspectivas de Futuro 

 

 



 



 



 

..em formato digital.... (001001010101) 



        80´s - 90´s 

Integração Interna 

“Reengenharia” 



2000´s – Integração Externa 

2010´s – Reinvenção 

(as “disruptivas...”) 



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

medido como a quantidade de 

transistores (bits) que podem ser 

armazenados em um chip de silício, 

dobra a cada 18 meses, mantendo-se 

o preço constante” 



Qual é a diferença entre o “cérebro 
eletrônico” e o cérebro humano? 

Habilidades Humanas Habilidades do Computador

Julgamento Armazenamento de Dados

Reconhecimento de 

Padrões
Processamento Numérico

Análise de Exceções Processamento de Rotinas

Criatividade e Descoberta

Empatia
Fonte: um livro texto dos anos 90 

“Programação” e 

alta velocidade em 

repetir cálculos 

Flexibilidade em lidar 

com novas situações e 

adaptar o que já sabe 



Qual é a diferença entre o “cérebro 
eletrônico” e o cérebro humano? 

Força Bruta: análise do 

maior número de 

cenários possíveis 

Experiência Acumulada 

do Jogador: reconhece 

situações anteriores 

Deep Blue 

1997 

1050 



Força Bruta: análise do 

maior número de 

cenários possíveis 

Experiência Acumulada 

do Jogador: reconhece 

situações anteriores 

DeepMind 

2016 

E qual a “Revolução” ? 

10170 



Habilidades Humanas Habilidades do Computador

Julgamento Armazenamento de Dados

Reconhecimento de 

Padrões
Processamento Numérico

Análise de Exceções Processamento de Rotinas

Criatividade e Descoberta
Reconhecimento de

 Padrões

Empatia

Adaptado de: um livro texto dos anos 90 

E qual a “Revolução” ? 



IA - ML 
• Aprendizagem/Treino através de  

casos conhecidos 

• Raciocínio Probabilístico  
(ao invés de determinístico) 

• ML + Big Data  aí está realmente  

a mudança e a “disrupção”! 
• Técnicas 

– Redes Neurais 

– Árvores de Decisão e Aprendizagem  
de Regras 

– Aprendizagem Probabilística / Métodos Bayesianos 

– Clustering 

– Support Vector Machines 

– Bagging / Randon Forests 

– ... 

 

 

 

 

 

 



Watson.... “Computação Cognitiva” 
• Próximas Aplicações 

– Sistemas de Recomendação 
de vendas 

– Diagnóstico Médico 

– Argumentação Jurídica 

– Atendimento a Clientes 
e Call Centers 

• Ainda não é um “produto 
de prateleira” 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_Xcmh1LQB9I  

https://www.youtube.com/watch?v=_Xcmh1LQB9I


Oxford University 



http://www.onetonline.org/  

http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/










 

Frey and Osborne (2013) foresee an 

“increasingly polarised labour market, 

with growing employment in high-income 

cognitive jobs and low-income manual 

occupations, accompanied by a 

hollowing-out of middle-income routine 

jobs” 



 

Brynjolfsoon, Mcafee (2011) – Race Against the Machine 



 

Brynjolfsoon, Mcafee (2011) – Race Against the Machine 



3 Cenários 
• A “Day made of Glass” 

– Ambient User Experience 

– “post-app” Era – Virtual Assistants 

– Sharing Economy 

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

– “Algorithmic economy” 

– “Techno Unenployment” 

– “amplo uso das GPTs – General Purpose Techs” 

• “Racing WITH the machines” 

– Intelligence augmentation and cooperation 

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

 

https://www.wired.com/video/2016/10/presiden

t-barack-obama-on-how-artificial-intelligence-

will-affect-jobs/  
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Um 4º. Cenário... 
A “singularidade” 

Mas... isso 

demora um 

pouco ainda.... 

GPHLIM 



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

complexo 

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

– “Running with the machines” 

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

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

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

• Educação financeira e noções de empreendedorismo são 
fundamentais 

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



Obrigado! 

Cesar Alexandre de Souza 

FEA/USP 

calesou@usp.br 

Disciplinas na FEA: 

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

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

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


