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Foco e Escopo

O Laboratório de Novas Tecnologias de Pesquisa em 
Relações Internacionais (LANTRI) busca integrar a utilização 
sistemática de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) com as pesquisas acadêmicas em Relações Internacionais, 
privilegiando ferramentas de pesquisa Livres (Free Software) ou 
de Código Aberto (Open Source).  Esta integração é realizada 
através do desenvolvimento de pesquisas que tem como foco 
central as Relações Internacionais do Brasil ou apresentem 
temáticas com impactos significativos sobre o Brasil. A partir dos 
aspectos citados acima, o Boletim LANTRI tem com o objetivo 
divulgar resultados de pesquisas em andamento realizadas pelos 
integrantes e colaboradores do LANTRI. Deste modo, aqui será 
possível encontrar textos que sintetizam trabalhos ainda em 
curso, seus achados parciais, seus próximos encaminhamentos. 
Além disso, seção Radar LANTRI serão indicadas algumas 
fontes de pesquisa que auxiliam a compreensão dos temas 
abordados nos trabalhos apresentados.

Foco y Alcance

El grupo LANTRI busca integrar el uso sistemático de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) con 
las investigaciones académicas en Relaciones Internacionales, 
privilegiando herramientas libres (Software Libre) o de Código 
Abierto (“Open Source”). Esta integración es realizada a través 
del desarrollo de investigaciones que tienen como foco central 
las Relaciones Internacionales de Brasil o las que presentan 
temas con impactos significativos sobre Brasil. A partir de los 
aspectos destacados anteriormente, el Boletín Lantri tiene como 
objectivo ampliar el conocimiento de los resultados de los 
trabajos realizados pelos miembros y parceros del LANTRI. De 
esa manera, en este medio de publicación estarán disponibles 
textos que resumen investigaciónes aún en realización, 
conclusiones parciales y sus próximos direccionamentos. 
Además,en la sección Radar LANTRI serán apuntadas algunas 
fuentes de investigación que ayudan a la comprensión de los 
temas discutidos en los trabajos presentados.

Focus and Scope

The LANTRI group seeks to integrate the systematic use of 
New Information and Communication Technologies (ICTs) with 
the academic research in International Relations, privileging free 
research tools (Free Software) or Open Source. This integration 
is accomplished through development of research that has as its 
central focus the International Relations of Brazil, or having 
issues with significant impact on Brazil. Based on the aspects 
mentioned above, the LANTRI Reports has the objective of 
disseminating results of ongoing researches carried out by the 
LANTRI members and collaborators. In this way, it will be 
possible to find texts that synthesize works still in progress, its 
discoveries and what's next. In addition, the Radar LANTRI 
section will indicate some research sources that help to 
understand the themes in the presented works.
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Apresentação

O Boletim traz  uma pesquisa  desenvolvida  como trabalho final  para  a  disciplina

“Tecnologia: uma importante variável aos Estudos de Relações Internacionais”, focando no

tema da inteligência artificial e na maneira como o Estado traça estratégias para a pesquisa,

o desenvolvimento e a aplicação desse importante recurso. Os casos analisados são de Índia,

China e Brasil, comparando-se o papel do Estado e das instituições de cada um desses países

no manejo da inteligência artificial. 

O  pesquisador  responsável  é  o  graduando  em  Relações  Internacionais  na

Universidade  Estadual  Paulista  “Júlio  de  Mesquita  Filho”,  Nilo  da  Rosa  Werneck.

Desenvolve atualmente iniciação científica com bolsa (CNPq) na área de Multilateralismo,

com foco nos tratados sobre tecnologia da informação e OMC.
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Resumo

O  presente  trabalho  analisa  os  projetos  e  as  intenções  dos  Estados  quanto  ao

desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA). Os Estados analisados são Brasil, China e

Índia, e são utilizados documentos oficiais de órgãos do governo, agências ou organizações

internacionais para constatar e comparar o lugar de cada um desses atores em relação ao

desenvolvimento da IA. Destaca-se a liderança da China por conta de recursos e capacidade

de pesquisa,  a procura da Índia por uma lacuna de desenvolvimento e o Brasil  atrasado

quanto a políticas de desenvolvimento autônomo.

Palavras-chave: poder; tecnologia; inteligência artificial

Abstract

This  work  analyzes  the  projects  and  intentions  of  States  in  the  concerns  of  Artificial

Intelligence (AI). The analyzed states are Brazil, China and India, and official government

organs documents are used, just as documents from agencies and international organizations

to verify and compare the place of each one of these actors related to the development of AI.

It’s highlighted the leadership of China in this issue because of the resources and research

capability,  the  indian  search  for  a  development  gap  and  Brazil  standing  backwards  in

autonomous development policies.

Key-words: power; technology; artificial intelligence
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Inteligência Artificial e o Estado Nacional: as estratégias de China, Índia e Brasil

Nilo da Rosa Werneck

Introdução 

A inteligência artificial é considerada por algumas pessoas como a eletricidade do

século XXI, ou seja, uma tecnologia disruptiva e que tem o potencial de alterar a relação do

ser humano com o trabalho, com a sociedade, e que tem a capacidade de se capilarizar e

estar presente nos mais diversos aspectos da vida. Além da dimensão humana, a IA é um

importante  recurso  que  pode  influenciar  em  áreas  como  comércio,  agricultura,  saúde,

educação,  entre  outras,  deixando-as  mais  eficientes,  poupando  tempo  e  recursos  e

consequentemente trazendo melhorias significativas para a vida humana.

Atualmente  os  Estados  já  consideram a  IA  como um recurso  importante  e  com

implicações não apenas no âmbito da segurança, como é mais comum ser discutido, mas

também no âmbito socioeconômico. Países como China e Índia procuram, através de apoio à

pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias, garantir a dianteira no futuro quanto a esse

recurso. Ambas têm diretrizes mais claras quanto às funções e aplicações da IA no âmbito

econômico  e  social.  O Brasil  tem objetivos  menos  claros  quanto  à  posição  do país  em

relação ao assunto, o desenvolvimento da IA no país tem um caráter mais comercial e é

majoritariamente financiado pelo setor privado, diferentemente dos chineses e indianos.

A China tem projetos que almejam colocá-la na liderança da tecnologia sobre IA. O

plano “Uma próxima geração do desenvolvimento da Inteligência Artificial”  1 coloca em

evidência como o Estado chinês trata o tema e como ele considera a tecnologia de IA um

motor do desenvolvimento econômico, o centro de uma nova transformação industrial. A IA

tem um papel importantíssimo na consecução dos objetivos do projeto de desenvolvimento a

longo prazo “Made in China 20252”. 

A  Índia  tem  uma  abordagem  um  pouco  diferenciada  da  chinesa  quanto  ao

desenvolvimento  da  IA  e  às  aplicações  futuras.  Segundo  um  documento  de  reflexão

elaborado pela “Instituição Nacional para a Transformação da Índia”3 (NITI Aayog) a IA

1 "A  Next  Generation  Artificial  Intelligence  Development  Plan  «  China  ...."  20  jul.  2017,
https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2017/07/20/a-next-generation-artificial-intelligence-
development-plan/. Acessado em 4 dez. 2018.
2 "O  ambicioso  plano  'Made  in  China  2025'  com  que  Pequim  quer  ...."  8  mai.  2018,
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44039447. Acessado em 4 dez. 2018.
3 "About  Us  -  Overview  |  NITI  Aayog,  (National  Institution  for  ...."  4  dez.  2017,
https://niti.gov.in/content/overview. Acessado em 5 dez. 2018.

https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2017/07/20/a-next-generation-artificial-intelligence-development-plan/
https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2017/07/20/a-next-generation-artificial-intelligence-development-plan/
https://niti.gov.in/content/overview
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44039447
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tem o potencial de promover o crescimento social e inclusivo de acordo com a filosofia de

desenvolvimento do governo. Além do fato do país pretender apoiar ou replicar as mesmas

soluções em lugares com o patamar de desenvolvimento parecido.

O Brasil não conta com um projeto para desenvolvimento estratégico em relação à

IA, mas tem ações pontuais que apresentam a abordagem do país em relação ao assunto.

Objetivamente, de acordo com um estudo da Consultoria McKinsey4 o Brasil está entre o

grupo de países que têm certa potencialidade na área, mas não tem infraestrutura e tampouco

empenho governamental que possibilite um avanço significativo a curto ou médio prazo. A

IA está  mais  presente  em empresas  no  Brasil,  como FinTechs,  varejo  e  principalmente

bancos, ou seja, tem um viés muito mais comercial do que político-institucional como nos

outros  casos.  Além  do  fato  de  que  se  utiliza  a  tecnologia  no  seu  estágio  final,  já

desenvolvida e com um objetivo, geralmente comercial.

Com a  obtenção  de  informações  sobre  as  intenções  e  ações  de  cada  um desses

Estados através da análise dos artigos e documentos oficiais, o objetivo do presente trabalho

é comparar as estratégias desses três países quanto à obtenção e aplicação da tecnologia de

IA no futuro. São utilizadas pesquisas de consultorias especializadas, relatórios de órgãos do

governo, assim como relatórios e análises de organizações internacionais. 

É perceptível a dianteira da China na questão de pesquisa e desenvolvimento, mas a

relativa  defasagem da Índia em relação aos  chineses  não tira  o pioneirismo indiano em

alguns aspectos da abordagem e aplicação da IA. O Brasil ainda não tem lugar definido na

corrida, apresenta-se como um player secundário que, analisando o cenário atual,  vai ser

absorvente dos recursos e soluções desenvolvidos nos outros países citados.

A Inteligência artificial

A IA é um tema amplo e complexo, que envolve vários tipos de tecnologia. Além

desse fato ela não é um tema novo, como pode se equivocadamente imaginar. A discussão

sobre  definição,  utilização  e  desenvolvimento  de  máquinas  inteligentes  que imitassem a

capacidade cognitiva humana começou já em meados do século XX. O termo inteligência

artificial  foi  utilizado  pela  primeira  vez,  num  congresso,  por  John  McCarthy5,  da

4 "How  artificial  intelligence  can  deliver  real  value  to  companies  |  McKinsey."
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/how-artificial-intelligence-can-
deliver-real-value-to-companies. Acessado em 5 dez. 2018.
5 "A  PROPOSAL  FOR  THE  DARTMOUTH  SUMMER  RESEARCH  ...."  3  abr.  1996,  http://www-
formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html. Acessado em 6 dez. 2018.

http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html
http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/how-artificial-intelligence-can-deliver-real-value-to-companies
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/how-artificial-intelligence-can-deliver-real-value-to-companies
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Universidade de Stanford, em 1955.

Apesar  de  a  ideia  ser  antiga  e  das  pesquisas  na  área  terem começado  há  várias

décadas,  foi  apenas  no  século  XXI  que  a  inteligência  artificial  mostrou  um  avanço

significativo que possibilitou a aplicação no dia-a-dia e a massificação de processos que

envolvem IA de alguma forma. Isso foi possível pela evolução da computação em nuvem a

pelo crescimento da capacidade de processamento dos computadores e servidores, além da

redução de custos do armazenamento de dados em meios digitais. Hoje em dia é possível

que  servidores  abriguem  e  processem  dados  rapidamente  a  um  preço  acessível,  o  que

antigamente teria que ser feito localmente num computador, o que exigia grande capacidade

de processamento e investimento.

A definição de algo tão amplo, com tantas interpretações e aplicações, e que ao longo

dos anos foi sendo ressignificado é difícil, e provavelmente vai chegar a um resultado que

não contempla todos aspectos do objeto, mas para a finalidade de pesquisa e estudo do tema

uma delimitação deve ser feita. A definição foi pensada a partir de publicações acadêmicas e

de trabalhos que reportem o uso de recursos que envolvam IA, ou seja, tem um apoio teórico

e um apoio prático que busca reconhecer as peculiaridades dessa tecnologia ao longo do

tempo e o que a compõe atualmente.

As  definições  de  inteligência  artificial  variam  de  acordo  com  duas  dimensões:

raciocínio  e  comportamento.  Sendo  assim,  as  definições  estão  organizadas  em  quatro

categorias:  sistemas  que  pensam  como  humanos,  sistemas  que  agem  como  humanos,

sistemas que pensam racionalmente e sistemas que agem racionalmente (RUSSEL et al.,

1995). 

Segundo  Haugeland  (1985),  a  IA  é  o  esforço  de  fazer  computadores  pensarem,

enquanto Bellman (1978) complementa dizendo que ela consiste na automação de atividades

que  associamos  ao  ser  humano,  como  a  resolução  de  problemas,  por  exemplo.  Essas

definições se encaixam na primeira categoria.

Na segunda categoria Kurzweil (1990) destaca que IA é a criação de máquinas que

desempenham atividades que requerem inteligência quando são desempenhadas por pessoas.

Na terceira,  a  definição  de  Winston (1992) é  adequada:  o  estudo das  computações  que

tornam possível  perceber,  raciocinar  e  agir.  Luger  e  Stubblefield  (1993)  tendem para  a

quarta categoria quando dizem que a IA é o ramo da ciência da computação que se preocupa

com a automação de comportamento inteligente.

Segundo  Alan  Turing  (1950)  o  comportamento  inteligente  de  uma  máquina  é  a

habilidade de de atingir níveis humanos em tarefas cognitivas. O teste de Turing propõe uma
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interrogação de um computador por um humano, que não sabe se está falando com um ser

humano  ou  uma  máquina.  O  teste  será  bem  sucedido  se  o  homem  for  enganado  pelo

computador. Esse seria o ponto em que a IA atingiu a mesma capacidade do ser humano.

Conceitualmente, inteligência artificial é a capacidade de um computador imitar a

cognição  humana,  não  apenas  realizando  trabalhos  programados  que  têm  resultados

esperados, mas também indo além do que foi programado, aprendendo com as recorrências e

padrões que os algoritmos6 têm acesso quando são alimentados com dados.

Atualmente, o entendimento comum sobre a IA, por empresas de tecnologia, pelas

entidades governamentais e pela imprensa especializada contempla as definições teóricas em

certa medida e ramificam os diversos tipos de IA e o que a torna utilizável. As áreas que a

IA abrange são definidas de acordo com os recursos e os insumos informacionais utilizados. 

O  Machine  Learning  (ML) dá aos  computadores  algoritmos  capazes  de entender

bases de dados sem que as respostas tenham sido previamente programadas, o seja, a grande

quantidade de dados disponível faz com que máquina aprenda como agir de acordo com as

recorrências. O ML é usado para a análise preditiva. Essa abordagem da IA é chamada de IA

fraca, pois não produz sistemas conscientes e ainda faz com que os computadores sejam

dependentes da ação e dos insumos humanos.

O que realmente representa uma disrupção é o deep learning, podendo ser chamado

de IA forte. Esse campo é derivado do ML e tem características originais da concepção de

IA, portanto é uma tecnologia que pode apresentar um sistema realmente autônomo e com

capacidades de resolver problemas cada vez mais subjetivos. É baseado no estudo das redes

neurais  e  em  algoritmos  de  tomada  de  decisões,  e  utiliza  camadas  diferentes  de

processamento, tendo mais possibilidade de acerto do que o ML.

China

Os planos de aplicação e desenvolvimento da IA por parte da China estão inseridos

no contexto e no planejamento do projeto Made in China 2025, que é um projeto de longo

prazo no qual a China procura modernizar a sua indústria em vários aspectos, transformando

o país no líder da inovação mundial em muitas áreas. Além da liderança no desenvolvimento

6 Algoritmo é uma “receita”, um passo-a-passo que um software segue para desempenhar alguma função. É
um sequência lógica e finita que diz o que um computador deve fazer em determinada situação. A IA depende
desse tipo de ferramenta para poder aprender a usar os dados com os quais é alimentada e a partir daí gerar
resultados parecidos com o que seres humanos gerariam em posse desses dados. 
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de software e infraestrutura de IA, a China busca utilizar largamente essa tecnologia para

alavancar  o  desenvolvimento  e  a  eficiência  dos  mais  diversos  setores,  como  o

farmacêutico,o agrícola, o da manufatura, etc.

Sendo vista como uma tecnologia estratégica, a abordagem do Estado chinês sobre a

IA é enfática quanto à sua importância e necessidade de desenvolvimento autônomo pelo

fato  de  que  essa  tecnologia  se  tornou  foco  de  competição  internacional,  envolvendo

competitividade econômica e segurança nacional.

De acordo com o Conselho de Estado Chinês a situação atual da China em relação à

segurança nacional e competição internacional é complexa, e olhando os movimentos que

outros  países,  como  Estados  Unidos  e  Alemanha7,  fazem  a  China  deve  levar  o

desenvolvimento  da  IA  para  um  âmbito  estratégico  com  uma  configuração  sistêmica,

tomando a dianteira  do planejamento para garantir  uma vantagem em relação aos outros

países, abrindo um novo espaço de desenvolvimento e efetivamente protegendo a segurança

nacional.

A sociedade chinesa está, atualmente,  num ponto importante de desenvolvimento.

Depois de décadas de crescimento econômico, a população começa a ver seus padrões de

vida melhorarem efetivamente, com melhora na infraestrutura do país, crescimento da média

salarial e um aumento expressivo da classe média em relação à população total8. 

No contexto  da ascensão social  dos  chineses,  a  IA tem a função de ser  um dos

motores  da  criação  de  uma  sociedade  mais  próspera,  dinâmica  e  com  serviços  mais

eficientes.  Desafios  como  o  envelhecimento  da  população,  serviços  judiciais,  cuidados

médicos, gestão urbana, entre outros, serão muito mais eficientes e terão uma grande taxa de

satisfação com a utilização da IA. A capacidade de governança social será mais elevada e a

utilização  desse  recurso  tecnológico  vai  ser  imprescindível  para  a  manutenção  da

estabilidade social.

Economicamente falando, a IA é também um motor do desenvolvimento econômico,

segundo a concepção do governo. Ela se tornou o núcleo de uma nova revolução, de mais

uma  onda  transformações  industriais  que  pode  alavancar  desenvolvimentos  que  eram

potenciais guardados de evoluções tecnológicas anteriores. A lógica de consumo, produção,

7 Estados Unidos e Alemanha são exemplos de países que têm um desenvolvimento significativo na indústria
4.0 e consequentemente na IA. Estados Unidos conta com as grandes gigantes da internet como Google e
Amazon que são responsáveis por grandes avanços em desenvolvimento e implementação de IA. A Alemanha
lançou  em  2013  o  plano  estratégico  para  atingir  objetivos  em  relação  à  indústria  4.0  e  já  conseguiu
significativos avanços na automatização de processos industriais, por exemplo.
8 "Salário  médio  da  indústria  da  China  supera  o  do  Brasil  e  do  México  ...."  26  fev.  2017,
https://www.valor.com.br/internacional/4881644/salario-medio-da-industria-da-china-supera-o-do-brasil-e-do-
mexico. Acessado em 9 dez. 2018.

https://www.valor.com.br/internacional/4881644/salario-medio-da-industria-da-china-supera-o-do-brasil-e-do-mexico
https://www.valor.com.br/internacional/4881644/salario-medio-da-industria-da-china-supera-o-do-brasil-e-do-mexico
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venda e compra vai mudar devido à adoção da tecnologia de IA, com novas demandas que

levarão  a  mudanças  na  estrutura  econômica,  e  consequentemente  mudando os  meios  de

produção, modo de vida e pensamento. 

Além de reflexos nas relações internacionais, nas normas e regimes e na governança

global como um todo a China pretende enquanto desenvolver a IA se atentar aos potenciais

riscos e desafios e fortalecer a restrição aos riscos para garantir uma IA segura, confiável e

controlável.  Essa preocupação é fruto da relevância e do potencial  disruptivo da IA, que

pode transformar estruturas de emprego, teorias sociais, concepções de privacidade pessoal,

etc. 

Objetivamente,  a  China  tem  um  ambiente  favorável  para  a  pesquisa  e

desenvolvimento da IA.  O país já colocou em prática programas como “Internet+”  9que

procura integrar a internet no território chinês, assim como a computação em nuvem, o Big

Data e a internet das coisas (IoT). Depois de anos de acumulação de conhecimentos, a China

tem atingido progressos significativos no campo da IA. O número de publicações e patentes

sobre IA já é o segundo no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

Entretanto,  ao  mesmo  tempo,  ainda  existe  uma  distância  entre  o  nível  de

desenvolvimento  da  China  e  dos  outros  países  desenvolvidos.  O  país  ainda  carece  de

produção maciça de chips de ponta e algoritmos importantes, por exemplo. Além do fato de

não ter tanta influência internacional e não ter grande acesso a cadeia de fornecimentos de

insumo como no Ocidente. A China reconhece que tem grandes desafios pela frente, mas

enxerga o momento como uma grande oportunidade a ser aproveitada que pode ser decisiva

na consolidação do país como potência mundial inconteste.

Índia

A visão e os objetivos do Estado indiano em relação à pesquisa e desenvolvimento

da IA têm aspectos semelhantes com aqueles comentados sobre a China anteriormente. É

notável a noção da função econômica e social do desenvolvimento soberano de recursos de

IA, assim como a importância disso para a garantia de uma posição que possa tornar o país

independente  tecnologicamente  e,  num  cenário  ideal,  um  país  polo  de  inovações

significativas para o mundo todo.

A  diferença  aparece  quando  a  Índia  reconhece  que  suas  capacidades  ainda  são

9"China  India  should  lead  BRICS  Artificial  Intelligence  ...  -  China  Plus."
http://chinaplus.cri.cn/opinion/opedblog/23/20170714/8718.html. Acessado em 9 dez. 2018.

http://chinaplus.cri.cn/opinion/opedblog/23/20170714/8718.html
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menores e menos desenvolvidas que as que a China possui, em função do seu menor poder

econômico  e  de  um desenvolvimento  relativamente  mais  recente  que o  chinês.  A Índia

procura se inserir numa lacuna do desenvolvimento e concepção de IA, levando a tecnologia

para um lado mais  social  do que econômico,  em linhas  gerais,  propondo soluções  para

problemas que afligem a sociedade daquele país. Há a pretensão de se exportar esse tipo de

soluções para países com características socioeconômicas parecidas.

Faz  pouco  tempo  que  a  iniciativa  foi  institucionalizada  e  ela  conta  com  a

participação de entes privados e com o apoio do governo, o que aliás é outra diferença em

relação à China: a participação do setor privado no processo indiano é relativamente maior.

As  entidades  principais  são  Wadhwani  Institute  Of  Artificial  Intelligence  (WIAI)  e  a

“Instituição Nacional para a Transformação da Índia” (NITI Aayog).

A aposta indiana é centrar em desenvolvimento de IA para o setor social. O plano

coloca  a  Índia  como o  núcleo  principal  de  desenvolvimento  de  IA para  economias  em

desenvolvimento  e  emergentes.  Cinco  setores  são  estratégicos  nesse  processo:  saúde,

agricultura,  educação,  cidades  inteligentes  e  transporte.  Esses  objetivos  procuram  lidar

diretamente com problemas sérios da Índia e consequentemente, a partir da solução deles

propagar essas soluções.

Para além de toda a aura ficcional e especulativa sobre as capacidades da IA sobre

onde ela deve chegar, quais são seus limites e quando ela vai ultrapassar o homem, a Índia

pretende utilizar a IA para gestão de coisas simples, mas que demandam soluções há muito

tempo.

Esse  tipo  de  aplicação  já  está  começando  a  aparecer.  Na área  da  educação,  por

exemplo, a Microsoft trabalha com o governo do estado de Andra Pradesh para colher dados

e desenvolver uma ferramenta capaz de prever taxas de evasão escolar. E com o cruzamento

de informações sobre gênero, classe social, infraestrutura escolar, entre outras variáveis, a

IA torna-se capaz de prever com alguma precisão quando um aluno vai deixar os estudos,

possibilitando uma intervenção prévia para evitar esse tipo de ocorrência.

Existem também iniciativas na área da agricultura, como um app desenvolvido em

conjunto pelo NITI Aayog e pela IBM que analisa as condições do clima e da natureza e

consegue  sugerir  uma  época  ideal  para  a  colheita.  Há  outra  solução  desenvolvida  em

conjunto pela Microsoft que mostra a melhor época para a semeadura das sementes.

O  fundador  do  Wadhwani  Institute  Of  Artificial  Intelligence  (WIAI)  diz  que  a

colaboração entre  empresas  privadas,  ONG’s,  governo e universidades  é a  chave para o

sucesso do desenvolvimento e implementação da IA na Índia. O governo é principalmente
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responsável pelo apoio institucional e pelo financiamento, assim como pela identificação dos

problemas que são mais urgentes na sociedade. ONG’s, compartilham com os governos a

função de dar diagnósticos sobre a sociedade, fornecendo dados quando for possível. O setor

privado,  num  primeiro  momento,  é  responsável  pela  parte  técnica  da  tecnologia  e  da

inovação.

Institucionalmente,  o  NITI  Aayog  sugere  no  documento  uma  organização  que

centralize a implementação da IA na Índia. Essa entidade deverá abarcar todas as iniciativas

e  programas  em  desenvolvimento  no  país,  além  de  fazer  parcerias  globais  e  reunir

profissionais que possam ser úteis para os projetos. Um centro de pesquisas governamental

deve ser criado em conjunto com um centro para a transformação da IA em algo aplicável à

realidade.

Quanto à obtenção de dados, propõe-se a criação de um mecanismo que colete dados

e os transforme em modelos aplicáveis, que sejam insumos para o desenvolvimento da IA

nas  bases  indianas.  A  falta  de  mão-de-obra  especializada  pode  ser  solucionada  com

capacitação dos trabalhadores e financiamento de especialistas na área.

Apesar  dos  enormes  desafios  e  de  competidores  gigantes  como China  e  Estados

Unidos, ainda é possível que a Índia consiga um espaço na corrida pela IA focando em

soluções para nichos e não em liderança global.

Brasil

Não há projetos específicos para a área da IA no Brasil que sejam centralizados em

alguma  entidade  governamental  ou  que  procurem  de  alguma  maneira  garantir  alguma

independência  no desenvolvimento  dessa tecnologia.  O governo não reconhece,  por  não

haver nenhuma ação que sinalizasse, por enquanto, a IA como uma prioridade.

Segundo a UNESCO (2017),  apesar  haver  um sistema centralizado de  gestão da

ciência e tecnologia 

[...]o maior desafio no Brasil é a elaboração e a implementação de uma política de
longo prazo que permita ao desenvolvimento científico e tecnológico alcançar a
população  e que efetivamente  tenha um impacto determinante na melhoria das
condições  de  vida  da  sociedade  (ORGANIZAÇÃO  DAS  NAÇÕES  UNIDAS
PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 2017).

Além  de  não  haver  investimentos  a  longo  prazo  e  nem  projetos  para  tal,

recentemente,  a  Emenda  Constitucional  nº  95  de  2016  impediu  o  crescimento  do
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financiamento destinado ao setor da ciência e tecnologia.10

Não há uma visão estratégica para fazer frente à China ou aos Estados Unidos por

exemplo e nem uma percepção de que a IA pode melhorar a gestão da sociedade, como a

melhoria da eficiência e abrangência dos serviços públicos, por exemplo.

A busca por implementação e pesquisa de IA no Brasil  está mais  orientada para

soluções para o setor industrial e de serviços. No setor privado há grande penetração da IA,

em bancos, lojas de  e-commerce  e consultorias. Nesses casos, a tecnologia atua como um

facilitador da comunicação com os usuários, aumentando a eficiência do atendimento, por

exemplo, ou como uma ferramenta de análise de dados. 

O projeto “Indústria 2027: riscos e oportunidades para o Brasil diante de inovações

disruptivas” da Confederação Nacional da Indústria trouxe algumas reflexões sobre como o

Brasil pode lidar com a revolução tecnológica que se aproxima. A pesquisa foi dividida em

clusters tecnológicos, que são focos setoriais onde se acredita que a indústria brasileira deva

ter alguma autonomia ou contato nas próximas décadas.

Um desses  focos  é  a  IA aplicada  no desenvolvimento  da  indústria.  “O principal

desafio é acompanhar a fronteira produtiva internacional e explorar sinergias com setores

demandantes competitivos (Indústria 2027: riscos e oportunidades para o Brasil diante de

inovações disruptivas, Síntese dos resultados, CNI, p.29, 2017). A IA na indústria tem o

papel de influenciar em estágios da produção e do desenvolvimento e através disso habilitar

novas tecnologias.

Apesar  de  a  nova  revolução  industrial  ocorrer  ao  longo  do  tempo,  o  horizonte

temporal de 10 anos do projeto não é longo e as inovações e difusão de novas tecnologias

vão ser cada vez mais comuns em virtude da queda dos custos das tecnologias. As empresas

brasileiras  devem  ser  proativas,  absorvendo  inovações  e  aproveitando  janelas  de

oportunidades  que possam aparecer.  A integração é  das tecnologias  é  muito  importante,

como é possível ver no trecho: 

O  investimento  em  tecnologias  isoladas  é  contraproducente,  seria  irracional
investir  em  sensorização  de  máquinas  sem  investimentos  em  softwares  de
manufatura  avançada,  inteligência  artificial,  em  capacidade  de  processamento
local (fog) ou nuvem, ou sem investimentos em big data e inteligência artificial
(Indústria  2027:  riscos  e  oportunidades  para  o  Brasil  diante  de  inovações
disruptivas, Síntese dos resultados, CNI, p.47, 2017).

O projeto vê como urgente a orientação do Brasil em busca de oportunidades que

ajudem o país a superar seus problemas econômicos e estruturais para que tenha condições

10 Antes mesmo da aprovação da Emenda Constitucional, o investimento vinha caindo cada vez mais. O ano
de 2018 contou com R$ 3,4 bilhões contra R$ 10 bilhões em 2010, em valores atualizados.
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de  construir  um  futuro  competitivo  e  soberano  em  relação  às  chamadas  tecnologias

disruptivas, entre elas, a IA. O documento reconhece que a superação da dicotomia Estado-

setor privado é necessária pelo desenvolvimento bem sucedido de uma estratégia nacional de

IA,  estando  os  dois  setores  em  sinergia  garantindo  consenso  e  legitimidade  perante  a

sociedade.

IA como recurso de poder

A corrida pelo desenvolvimento e liderança na área das tecnologias de IA não tem a

ver somente com melhora da eficiência econômica e melhora dos serviços prestados pelo

Estado à sociedade. Fica claro nos objetivos dos projetos citados que abordam o futuro da IA

na China, ìndia e Brasil, que existe um certo otimismo e uma promessa de bons resultados

decorrentes da implantação da IA.

Entretanto,  existem problemas  que  são  pouco  explorados  quando  se  define  uma

diretriz  no  desenvolvimento  de  uma tecnologia  por  parte  de  um Estado  ou empresa.  A

tecnologia,  segundo  Winner  (1980),  tem  aspectos  que  vão  além  de  seu  benefício  na

eficiência e produtividade, tendo dimensões que podem incorporar mecanismos de poder e

autoridade.

A dimensão política da IA perpassa pelo poder estatal em relação à competição pela

preponderância em relação a outros países e pelo problema da privacidade e liberdade na era

das tecnologias da informação. Segundo Nye (2011) o problema dos Estados no século XXI

é a difusão do poder em atores não-estatais. Segundo o autor, até os Estados mais poderosos

sofrem com esse fenômeno, fazendo com que a lógica do poder seja pensada em relação à

influência e poder de outros atores e não somente o Estado soberano. A IA é importante

nesse contexto pois ela garante controle e capacidade de decisão no mundo interconectado.

Com a emergência da China como potência tecnológica e a crescente cisão entre a

infraestrutura da internet ocidental e chinesa, é possível dizer que a ideia de soberania está

ganhando corpo no ciberespaço, como explicita o trecho: 

No frontier lasts forever,  and no global commons extends endlessly. Sooner or
later,  good fences are erected to make good neighbors,  and so it  must be with
cyberspace. Today we are witnessing the fence building process. From the Chinese
intent to create their own controlled internal  internet,  to increasingly controlled
access  to the internet  in less-democratic  states,  to  the rise of  internet  filters  in
Western democracies, states are establishing sovereign control in the virtual world
in the name of security and economic sustainability. The topology of the internet is
about  to  be  changed  forever—rationally,  conflictually,  or  collaterally—by  the
decisions of states to raise virtual borders (Demchak e Dombrowski, p. 91, 2014).
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As implicações da IA para a dinâmica do poder na esfera internacional já começam a

mostrar alguns desdobramentos atualmente. O controle cada vez maior da China sobre o

trânsito  e  acesso  de  seus  cidadãos  à  internet  suscita  debates  em  torno  da  ética  e  da

privacidade em relação ao fim que pode ser atribuído ao imenso montante de dados que a

população  chinesa  deve  gerar  diariamente,  uma  vez  que  o  Estado  chinês  tem acesso  e

controle à quase totalidade desses dados, permitindo uma margem de ação muito grande em

relação à manipulação de algoritmos. 

A busca pelo pioneirismo e liderança nas tecnologias de IA guarda certa semelhança

com  a  corrida  espacial,  que  ocorreu  na  Guerra  Fria.  São  tecnologias  extremamente

promissoras, que podem melhorar diversos aspectos da vida humana, gerando eficiência e

valor onde antes poderia não haver mais espaço para tal.  Entretanto,  o fim dado a essas

tecnologias  por  quem  detém  a  capacidade  de  criação  e  gestão  das  mesmas  pode  não

contemplar as esperanças de quem espera do progresso técnico apenas resultados positivos

para a humanidade.

Considerações Finais

É notória  a  importância  da  discussão que  foi  levantada  ao longo desse  trabalho,

entretanto ela está longe de se esgotar. Ainda há implicações sérias que fogem ao escopo das

Relações Internacionais, e que merecem atenção pois a realidade trazida pela evolução da IA

está próxima de se consolidar e as ciências humanas têm de ter soluções adequadas aos

questionamentos e lacunas que naturalmente aparecerão com a mudança de paradigma que a

tecnologia no estágio atual apresenta.

Em linhas  gerais,  o recorte  feito  aqui é importante,  pois a IA se tornou variável

importante  na dinâmica  de poder  nas  RI.  Portanto,  saber como cada  Estado lida com o

assunto permite fazer uma análise prévia do que acontece atualmente e do que pode vir a

acontecer  no  futuro  e  também  possibilita  a  percepção  do  local  do  Brasil  frente  a  esse

assunto, permitindo a elaboração de políticas no futuro que venham a melhorar a posição do

país nessa corrida.

A China tem grandes chances de lograr-se líder nesse campo nos próximos anos,

visto que os Estados Unidos não têm demonstrado ações efetivas em direção ao mesmo

objetivo.  Os  chineses  também  procuram  desenvolver  soluções  100%  próprias,  ou  seja,

procuram ser o bloco antagônico do que for proposto pelo Ocidente nos próximos anos.

Os  indianos  têm  mais  abertura  para  a  cooperação  com  empresas  estrangeiras  e
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consequentemente dão mais oportunidade para diálogo com o Ocidente nessa área, mas isso

não impede a cooperação com chineses da mesma maneira. Como não tem aspirações de

liderança,  procuram  utilizar  a  IA  para  sanar  os  problemas  mais  urgentes  da  sociedade

indiana, tornando-se referência em soluções específicas. Certamente a Índia vai ocupar uma

lacuna deixada pelas potências.

O Brasil em relação aos outros dois países está atrasado. A falta de estratégia e de

investimento  na  área  faz  com que provavelmente  o  país  seja  dependente  no  futuro  das

soluções  desenvolvidas  por  outros,  se  tornando  um  polo  de  absorção  de  tecnologias  e

soluções. Se houver algum dia uma estratégia definida no campo da IA ela deverá mitigar os

efeitos  desse  atraso  relativo  e  deve,  assim  como  a  Índia,  adotar  um  nicho  para  se

desenvolver com excelência. 
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