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DATAÍSMO





...conjunto de Valores e Princípios 

que lidam com a compreensão das 

ações humanas destinadas à 

sustentação de uma determinada 

sociedade, no tempo e no espaço, 

permitindo reflexões... 



Principais questões éticas envolvendo a inteligência 

artificial e suas aplicações @ Fórum Economico Mundial

•Unemployment: What happens after the end of jobs?

•Inequality: How do we distribute the wealth created by machines?

•Humanity: How do machines affect our behaviour and interaction?

•Artificial stupidity: How can we guard against mistakes?

•Racist Robots: How do we eliminate AI bias?

•Security: How do we keep AI safe from adversaries?

•Evil genies: How do we protect against unintended consequences?

•Singularity: How do we stay in control of a complex intelligent system?

•Robot rights: How do we define the humane treatment of AI?
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Concessão de Crédito 

Contratação de Apólice de Seguros

Análise de Fraude 

• Governança de Algoritmos?

• Transparência vs Propriedade Intelectual 
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Robot Taxation and

Universal Base Income



GDPR



LGPD



Quais são os objetivos da LGPD

- Direito à privacidade: garantir o direito à privacidade e à 

proteção de dados pessoais e permitir maior controle sobre dados 

pessoais por meio de práticas transparentes e seguras;

- Regras claras para empresas: estabelecer regras claras sobre 

coleta, armazenamento, tratamento, compartilhamento de dados 

pessoais;

- Promover desenvolvimento: fomentar o desenvolvimento econômico e 

tecnológico numa sociedade de dados;

- Fortalecer a confiança: aumentar a confiança da sociedade na 

coleta e uso dos seus dados pessoais;

- Segurança Jurídica: aumentar a segurança jurídica como um todo no 

uso e tratamento de dados pessoais
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Associação Brasileira de Inteligencia Artificial
ABRIA





Missão

Somar esforços entre as empresas brasileiras que atuam no 

setor de inteligência artificial, ampliar a troca de informações

entre players nacionais, internacionais e acelerar a adoção de 

plataformas de IA que melhorem a produtividade da economia

brasileira.



Objetivos

Esclarecimento à sociedade dos benefícios da IA para a 

produtividade da economianacional. Desenvolvimento saudável

do ecossistema de startups locais. Fomento à inovação

nacional e formação de mão de obra qualificada. Interlocução

do setor com entidades públicas e privadas.
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EVENTOS



Meet Up

PUC

AGENDA DE EVENTOS

OutubroJulhoJunho Agosto Setembro

19 Jun

WorkshopCongress Meet Up

15Ago 28 a 31 OutTBD
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18 -19 Set
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vitor.saldanha@semantix.com.br

Vitor Maimone Saldanha

@MaimoneVitor

Obrigado!


