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O que é inteligência artificial?

“...uma disciplina que tem por objetivo o 
estudo e a construção de entidades 
artificias com capacidades cognitivas 
semelhantes às dos seres humanos” 
(Costa & Simões, 2008) 
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Desafios

Aplicabilidade dos marcos jurídicos existentes
• Proteção de dados pessoais
• CC
• Propriedade Intelectual
• Antitruste
• ...

Papel dos diferentes atores
• Setor Público
• Setor Privado
• Sociedade Civil
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Estrategia Brasileira para a Transformação 
Digital

A E-Digital deve: 
• Estimular PD&I, bem como a modernização de uma estrutura produtiva, em 

áreas como (...) Inteligência Artificial; Big Data e Analytics (...).
• Buscar o estímulo à formação de profissionais do setor de TICs, de modo a 

capacitá-los para os desafios das tecnologias de fronteira em informação e 
comunicação (análise de Big Data, manufatura 4.0, inteligência artificial e 
robótica, Internet das Coisas etc.).

• Abrir um amplo debate sobre as novas tecnologias digitais e a proteção de 
direitos no ambiente digital. 

Ação Estratégica: Avaliar os potenciais impactos sociais 
e econômicos de tecnologias digitais disruptivas, como 
Inteligência Artificial e Big Data, propondo políticas que 
mitiguem seus efeitos negativos ao mesmo tempo em 
que maximizem seus efeitos positivos.
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