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O fim da da América do Sul mais recente boom econômico no início desta 

década exposto, mais uma vez, a dependência da região das exportações de 

commodities e uma incapacidade para lidar com seu déficit de produtividade 

persistente. Nossa pesquisa revela que a capacidade de investimento de capital 

para impulsionar o progresso econômico está em declínio, e crescimento da 

força de trabalho está rapidamente diminuindo. Estas duas alavancas são os 

condutores tradicionais de produção, mas eles não são capazes de proporcionar 

o crescimento sustentável e prosperidade procurado por economias em toda a 

América do Sul.

Mas o pessimismo de longo prazo é injustificada. Com a recente 

convergência de um conjunto de transformação de tecnologias, as 

economias estão entrando em uma nova era em que a inteligência 

artificial (IA) tem o potencial de superar as limitações físicas de 

capital e trabalho e abrir novas fontes de valor e crescimento.

Na verdade, a Accenture analisados 5 economias sul-americanas, bem 

como vários outros países ao redor do mundo, e descobriu que a AI 

tem o potencial de adicionar até todo um ponto percentual, para taxas 

de crescimento econômico anual da região em 2035.

América do Sul já está tomando AI muito a sério. 

América do Sul está na necessidade desesperada de uma solução 

sustentável para a produtividade de sinalização de longo prazo e 

crescimento econômico. Felizmente, um novo fator de produção está 

no horizonte, e promete transformar a base do crescimento económico 

em toda a região, e mais além.

As empresas de mineração já estão usando máquinas autônomas 

em minas do Peru; recrutadores recorrer a “análise emoção” 

algoritmos no Chile; e os clientes de bancos, companhias aéreas e 

varejistas em toda a região está falando chatbots.  

acadêmicos da América do Sul estão empurrando limites em áreas de 

controle da epidemia de saúde para identificação de fraudes na 

distribuição de electricidade. Multinacionais, como Unilever, está pilotando 

soluções de IA na América do Sul como um banco de ensaio antes de 

roll-out em todo o mundo. E tudo isso é possível por causa do forte apetite 

por essas tecnologias entre os líderes de negócios na região, 

especialmente CIOs, bem como o desejo comprovada e aceitação de 

soluções de alta tecnologia pelos consumidores da região.

Há todas as razões para os líderes da região para reunir em torno 

de esta oportunidade de saltar a uma maior inovação, produtividade 

e progresso econômico.

Para evitar perder esta oportunidade, políticos e líderes empresariais devem se 

preparar para, e trabalhar em direção a um futuro com inteligência artificial. Devem 

fazê-lo não com a ideia de que a AI é simplesmente outro potenciador de 

produtividade. Em vez disso, eles devem ver AI como a ferramenta que pode 

transformar nosso pensamento sobre como o crescimento é criado.



Preços do produto interno bruto do crescimento global (PIB) foram diminuindo nas últimas décadas. Principais economias da América do Sul não 

foram excepção. Mesmo o período de elevado crescimento que gozavam na primeira década deste século deu agora lugar a quase-estagnação. 

Principais medidas de eficiência econômica estão tendendo acentuadamente para baixo, enquanto o crescimento da força de trabalho também está 

diminuindo rapidamente na região.

desaceleração econômica da América do Sul (Figura 2) coloca um holofote 

sobre problemas de produtividade persistentes da região. A questão é que os 

ganhos de produtividade da América do Sul têm sido medíocre, mesmo 

durante períodos de expansão econômica mais rápido da região. Por 

exemplo, durante o surto de crescimento de 2001-2005, o grupo de cinco 

principais economias da América do Sul em nosso estudo melhorou sua 

produtividade média anual total dos fatores (PTF) por apenas 0,7 por cento. 

Durante o mesmo período, a PTF da Indonésia cresceu 2,1 por cento e da 

Coreia do Sul de 2,0 por cento (Figura 3).

América-5 Sul

Emergentes da Ásia Oriental e Pacífico

1960 1970

5 

4,6

2.1

3.8 3.8 3.8

7,6 

8

8,9

7.7

7,2

3,9

1980 1990 2000 2010s

7

6

5

4.0

3,0

2,0

1.0

1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

América do Sul-5 Emerging Leste da 

Ásia e Pacífico

1960 1970

5 

4,6

2.1

3.8 3.8 3.8

7,6 

8

8,9

7.7

7,2

3,9

1980 1990 2000 2010s

7

6

5

4.0

3,0

2,0

1.0

1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

FIGURA 1: 

CRESCIMENTO DO PIB GLOBAL 

A desaceleração de longo prazo.

O crescimento global do PIB, média móvel de 3 anos (%)

Fonte: Banco Mundial e Accenture

O crescimento do PIB anual média (%)

Fonte: Banco Mundial e Accenture América-5 South é a média não ponderada da 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru

CRESCIMENTO REGIONAL

mercados emergentes mais dinâmicas da Ásia há muito tempo 

ultrapassou economias sul-americanas.

Durante esses bons tempos, as empresas da América do Sul teve o luxo 

de negligenciar suas deficiências de produtividade porque as receitas 

crescentes 

- especialmente de exportações de commodities e prosperidade 

assegurou-consumo interno, mesmo que as suas margens foram 

pressionadas. Este não era sustentável. Hoje, os drivers de receitas 

caíram, e problema de produtividade da região é desnudado (Figura 4). 

A revitalização sustentável de crescimento deve vir mão-inhand com 

ganhos de produtividade.
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O NOVO fator de produção 
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crescimento anual do PIB (%)

Fonte: Oxford Economics

2016 números são estimados para a Argentina, Chile, Colômbia e Peru

FIGURA 2: AMERICANA DESEMPENHO DO SUL RECENTE

Pisar no freio.

FIGURA 3: O PROBLEMA DA PRODUTIVIDADE

América do Sul lags Ásia emergente.
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FIGURA 4: QUEDA DO SUL AMERICANA PRODUTIVIDADE

As economias da região estão se tornando menos produtivo.
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FIGURA 5: EFICÁCIA DE CAPITAL

A taxa de eficiência de capital marginal, um indicador da produtividade do capital, como máquinas e edifícios, caiu significativamente na última 

década.

Marginal taxa de eficiência de capital, média móvel de 3 anos

Fonte: Banco Mundial e Accenture
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FIGURA 6: TRABALHO

Como a população envelhece e as taxas de natalidade lentos, menos pessoas estão disponíveis para pegar a folga no mercado de trabalho.

População em idade activa crescimento médio por 1.000 habitantes

Fonte: Comissão Econômica da ONU para os dados e previsões em idade activa a América Latina eo Caribe (CEPAL) definida como 
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Então, onde irá novo crescimento e a produtividade vem?

Tradicionalmente, o capital eo trabalho são os “fatores de produção” que 

impulsionam a expansão econômica. Crescimento ocorre quando o estoque de 

capital ou aumento de trabalho, ou quando eles são usados de forma mais 

produtiva.

Na América do Sul, a eficácia no uso de capital caiu por uma 

década, e o crescimento da população em idade activa está a 

abrandar rapidamente (Figuras 5 e 6). 

Será que isso significa América do Sul está enfrentando o fim do crescimento 

como a conhecemos?

Como sombria como muitos dos dados para a região e a maior parte 

do mundo, sem dúvida, é, ele perde uma parte importante da 

história.

Esse elemento que falta é como as novas tecnologias e inteligência 

artificial afetar o crescimento da economia.

Os economistas sempre pensei de novas tecnologias como o motor 

do crescimento através da sua capacidade de aumentar a TFP. Isso 

fez sentido para as tecnologias que temos visto até agora. Os 

grandes avanços tecnológicos nos últimos dois séculos, incluindo 

eletricidade, ferrovias e IT- aumentou a produtividade 

dramaticamente.

Hoje, estamos a assistir a decolagem de um outro conjunto de 

transformação de tecnologias, comumente referido como inteligência 

artificial (ver “O que é inteligência artificial?”). Muitos vêem AI como 

semelhante a invenções tecnológicas do passado. Se acreditamos 

que esta, então podemos esperar algum crescimento, mas nada 

transformacional.

Mas acreditamos que a AI tem o potencial para ser não apenas um outro 

motorista da TFP, mas um fator inteiramente novo de produção (Figura 7). 

Como isso pode ser?

A chave é perceber que AI é mais do que apenas uma outra onda de 

tecnologia. É um híbrido único de capital e trabalho.

Ao contrário das tecnologias anteriores, AI cria uma inteiramente nova força de 

trabalho. Ele pode replicar atividades laborais em muito maior escala e velocidade, e 

até mesmo executar algumas tarefas além da capacidade dos seres humanos. Sem 

mencionar que, em algumas áreas, ele tem a capacidade de aprender mais rápido 

do que os seres humanos, ainda que não tão profundamente. Por exemplo, usando 

assistentes virtuais, 1.000 documentos legais podem ser revistos em questão de 

dias, em vez de tomar três pessoas de seis meses para ser concluído. 1dias, em vez de tomar três pessoas de seis meses para ser concluído. 1

Da mesma forma, AI pode tomar a forma de capital físico, como robôs e 

máquinas inteligentes. E, ao contrário de capital convencional, tais como 

máquinas e edifícios, ele pode realmente melhorar ao longo do tempo, graças 

às suas capacidades de auto-aprendizagem.

Com base em nossa análise e modelagem, podemos ilustrar o que acontece 

quando AI é visto como um novo fator de produção em vez de apenas um 

potenciador de produtividade. O impacto sobre o crescimento projetado para o 

Brasil, por exemplo, é significativo. Como mostra a Figura 8, o primeiro cenário é 

para negócios, como de costume, assumindo que não há efeito AI. O segundo 

indica o ponto de vista tradicional de IA como um intensificador de PTF onde tem 

um impacto limitado no crescimento. O terceiro cenário mostra o que acontece 

quando AI pode atuar como um novo fator de produção- há um efeito significativo 

sobre o crescimento. Esta capacidade de AI para complementar e reforçar os 

fatores tradicionais de produção é o lugar onde o seu verdadeiro potencial reside.
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FIGURA 7: A AI CRESCIMENTO MODELO

Nosso modelo adapta-se o modelo de crescimento tradicional, incluindo AI como um fator de produção. 

NB:   indica a alteração no fator. Fonte: Análise 

Accenture

FIGURA 8: Três cenários de crescimento para a economia do BRASIL

AI como um novo fator de produção pode levar a significativas oportunidades de crescimento para a economia do Brasil

Fonte: Accenture e Frontier Economics
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CONTEÚDO

O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

Sentido

visão computacional e processamento de 

áudio, por exemplo, são capazes de perceber 

ativamente o mundo ao seu redor através da 

aquisição e processamento de imagens, sons 

e da fala. O uso de reconhecimento facial em 

quiosques de controle de fronteiras é um 

exemplo prático de como ela pode melhorar a 

produtividade.

Compreender

motores de processamento da linguagem 

e de inferência naturais pode ativar 

sistemas de inteligência artificial para 

analisar e compreender as informações 

coletadas. Esta tecnologia é usada para 

alimentar o recurso de tradução de 

resultados de pesquisas.

Aja

Um sistema de AI possa agir através 

de tecnologias tais como sistemas 

especialistas e motores de inferência, 

ou realizar ações no mundo físico. 

recursos de piloto automático e 

capacidades assistedbraking em 

carros são exemplos disso.

Todos os três recursos são sustentados pela capacidade de aprender com a experiência e se adaptar ao longo do tempo. AI já existe em algum grau em 

muitas indústrias, mas a medida em que ele está se tornando parte de nossas vidas diárias deverá crescer rápido.

AI não é um novo campo; grande parte da sua base teórica e tecnológica foi desenvolvida ao longo dos últimos 70 

anos por cientistas da computação, como Alan Turing, Marvin Minsky e John McCarthy. Hoje, o termo refere-se a 

várias tecnologias que podem ser combinados de diferentes maneiras para:
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Figura 9: Emerging Technologies AI

AI TECHNOLOGIES SOLUÇÕES ILUSTRATIVAS
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Dois fatores-chave são permitir o crescimento AI: 

1. Acesso ilimitado ao poder de computação. 

computação em nuvem pública foi estimado para chegar a quase US $ 70 bilhões em 2015 em todo o mundo. de armazenamento de dados, 

também se tornou abundante.

2. Crescimento em big data. 

dados global tem observado uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de mais de 50 por cento desde 2010 como mais um dos dispositivos em torno de nós 

tornaram-se conectado. Como Barry Smyth, professor de ciência da computação na University College Dublin, nos disse: “Os dados são a AI que o alimento é para os seres 

humanos.”  

Assim, em um mundo mais digital, o crescimento exponencial de dados é constantemente alimentando melhorias AI.

Fonte: Análise Accenture
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TRÊS CANAIS DE 

CRESCIMENTO AI-LED

Com AI como o novo fator de produção, pode impulsionar o crescimento em pelo menos três aspectos importantes. Primeiro, ele pode 

criar uma nova força de trabalho que chamamos de “automação inteligente.” Virtual Second, AI pode complementar e melhorar as 

habilidades e capacidade das forças de trabalho existentes e capital físico. Em terceiro lugar, tal como outras tecnologias anteriores, AI 

pode conduzir inovações na economia. Com o tempo, isso se torna um catalisador para a transformação estrutural ampla quanto 

economias usando AI não só fazer as coisas de forma diferente, eles também irá fazer coisas diferentes.

automação inteligente

A nova onda AI-alimentado de automação inteligente já está criando o 

crescimento através de um conjunto de características muito diferentes das de 

soluções de automação tradicionais. 

A primeira característica é a sua capacidade de automatizar tarefas do 

mundo físicas complexas que exigem adaptabilidade, agilidade e 

aprendizagem. Considere as dificuldades e perigos que as pessoas 

enfrentam a detecção de gases perigosos em uma mina. Pesquisadores da 

Universidade Nacional de Engenharia do Peru (UNI) desenvolveram um robô 

de quatro rodas que explora minas de forma autônoma para detectar 

metano, dióxido de carbono e amônia. O robô utiliza sensores para detectar 

a sua localização, e depois gera rotas e ações melhoradas para levar dentro 

da mina à medida que coleta informações sobre os níveis de gás e 

tendências. 2 tendências. 2 

Considerando a tecnologia de automação tradicional é taskspecific, a 

segunda característica distinta da automação inteligente AI-alimentado é a 

sua capacidade para resolver os problemas de todos os setores e cargos. 

Apenas testemunhar a adopção generalizada no serviço ao cliente de 

“chatbots”, assistentes virtuais que ajudam as pessoas em sua língua nativa.

Hoje, estes robôs são avidamente empregados por empresas de 

argentino Banco Galicia para companhia aérea colombiana Avianca e 

brasileira e-commerce plataforma de Loja Fácil. 

O terceiro e mais poderoso recurso de automação inteligente é 

auto-aprendizagem, possibilitada pela repetibilidade à escala. 

inicialização chilena O Not Company (ou NotCo) desenvolveram um 

algoritmo, apelidado de Giuseppe, que analisa produtos alimentares à 

base de proteína animal e gera receitas para alternativas veganas que 

não só têm o mesmo sabor e textura, mas também oferecem uma 

melhor nutrição. Para fazer isso, Giuseppe analisa a estrutura molecular 

de alimentos e descobre estruturas semelhantes nas seguintes 

combinações de ingredientes vegan. Giuseppe faz “maionese”, por 

exemplo, a partir de amido de batata, proteína de ervilha e folhas de 

alecrim. Quanto maior seu banco de dados cresce, mais o algoritmo 

“chef” aprende-e quanto mais combinações que pode produzir. 2 “chef” aprende-e quanto mais combinações que pode produzir. 2 

Este aspecto de auto-aprendizagem da AI é um salto fundamentais para a frente. 

Considerando o capital automação tradicional degrada ao longo do tempo, ativos 

de automação inteligentes pode melhorar continuamente.
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Trabalho e capital de aumento

Uma parte significativa do crescimento económico da AI não virá da 

substituição de trabalho e capital existente, mas a partir de permitindo-lhes 

ser usado muito mais eficazmente.

Por exemplo, AI pode permitir que os seres humanos se concentrar em 

partes do seu papel que agregam mais valor. Tome um processo demorado 

e complicado como o recrutamento. A empresa chilena AIRA (inteligência 

artificial assistente de recrutamento) desenvolveu um sistema para publicar 

anúncios de vagas nos sites de recrutamento mais utilizados, ler e classificar 

todos os currículos, aplicar testes psicométricos e realizar entrevistas em 

vídeo com os candidatos. o desempenho dos candidatos é avaliada com 

análise emoção, o que se traduz seus níveis de atenção e expressões 

faciais em números. No final deste processo curto, os recrutadores humanos 

podem concentrar seu escasso tempo na realização de entrevistas em 

profundidade com os candidatos mais qualificados. 4profundidade com os candidatos mais qualificados. 4

Além disso, AI aumenta de trabalho, complementando as capacidades 

humanas, oferecendo aos funcionários novas ferramentas para melhorar a 

sua inteligência natural. Um número de empresas no Brasil, por exemplo, 

estão se preparando para incorporar sistemas de “inteligência híbrida” em 

seus serviços de suporte pós-venda. Trata-se de um robô coleta de 

informações de clientes de interações anteriores com a empresa, como 

compras de produtos, comunicação direta ou referências sobre os media 

social. Em seguida, fornece o atendente humano com informações sobre o 

humor do cliente e quaisquer reclamações, e também pode sugerir 

promoções que possam ser relevantes para cada cliente individual.  

AI também pode melhorar a eficiência do capital, o que é importante para 

grandes setores industriais e de fabricação da América do Sul. Tomemos o 

caso de Ubivis, uma startup brasileira criada em 2014 com a ambição de 

ajudar empresas de manufatura juntar-se a idade da “internet das máquinas 

inteligentes”. Ubivis instala sensores e controladores externos em máquinas 

industriais existentes para coletar grandes quantidades de dados sobre as 

operações do cliente. Big data é então armazenado na nuvem e usado como 

entrada para processos de aprendizado de máquina que tornam ativos do 

cliente cada vez mais produtiva através, por exemplo, a manutenção 

preditiva que resolve problemas antes que eles tornar-se caro.

difusão da inovação

Um dos benefícios menos discutido de inteligência artificial é a sua 

capacidade para impulsionar inovações, uma vez que se difunde através 

da economia. Tome veículos sem condutor, provavelmente o produto AI 

melhor divulgado em desenvolvimento até agora. Como a inovação gera 

mais inovação, o impacto de veículos sem condutor em economias 

acabarão por se estender bem além da indústria automotiva.

Por exemplo, o passageiro-que não está mais dirigindo-pode muito bem ser 

envolvidos em serviços de telefonia móvel, abrindo novas oportunidades 

para anunciantes, varejistas, empresas de mídia e outros para inovar novas 

ofertas. A indústria de seguros pode gerar avaliações de risco mais precisos 

e novos fluxos de receitas de massas de dados que os veículos de 

auto-condução e seus condutores conectados produzem. Públicas 

oportunidades de inovação do setor também abrir como em tempo real, 

dados de tráfego rodoviário e precisos gerados pelos veículos e outras fontes 

abre novos caminhos para cobrar pelo uso da estrada, e controle de 

congestionamento e poluição.

Poderia até haver benefícios sociais significativos. veículos sem condutor 

são esperados para reduzir o número de acidentes rodoviários e mortes no 

trânsito drasticamente, tornando a tecnologia potencialmente uma das 

iniciativas de saúde pública mais transformadoras da história humana. Eles 

também poderiam dar a volta independência para as pessoas que não 

podem dirigir devido à deficiência, permitindo-lhes ocupar postos de 

trabalho a partir do qual eles foram anteriormente excluídos. E, mesmo 

entre aqueles que podem conduzir, carros sem motorista fará viajar muito 

mais conveniente, liberando tempo que as pessoas podem dedicar ao 

trabalho ou lazer.

América do Sul já está vendo veículos sem condutor que está sendo 

usado e projetado para ambientes controlados, tais como minas e 

portos, mas como a tecnologia e os regulamentos antecedência, as 

oportunidades vão se multiplicar.
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FACTORING POR AI

Para entender o valor de AI como um novo fator de produção, Accenture, em associação com a Frontier Economics, modelado o 

impacto potencial da AI para cinco economias que juntas geram cerca de 85 por cento da produção econômica da América do Sul.

Nossos resultados revelam oportunidades notáveis para a criação de valor. Nós achamos que a AI tem o potencial de adicionar até 1,0 por cento, para 

taxas de crescimento econômico anuais em todos estes países de um poderoso remédio para retardar taxas nos últimos anos.

comparações entre países mascarar o impacto significativo que a AI poderia 

ter sobre as economias aparentemente atrasadas. Por exemplo, AI é esperado 

para aumentar a taxa de crescimento da Argentina, em 2035, a partir de 3,0 

por cento a 3,6 por cento. Isto implica o menor impulso AI-driven entre os 5 

países, mas mesmo essa contribuição relativamente modesta ainda é uma 

quantidade considerável: cerca de US $ 59 bilhões de GVA adicional, levando 

a um VAB total de US $ 702 bilhões em 2035.

Em toda a América do Sul, o crescimento mais rápido ativado por AI vai 

reduzir o número de anos necessários para cada economia nacional para 

dobrar de tamanho (Figura 

11). No geral, AI é esperado para desencadear benefícios notáveis 

entre os países, redefinindo o “novo normal” o crescimento econômico 

como um período de maior e mais duradoura.

Impulsionar o crescimento económico nacional  

Para estimar o potencial econômico da AI foram comparados dois 

cenários para cada país. A primeira é a linha de base, o que mostra 

a taxa de crescimento econômico anual esperado sob suposições 

atuais sobre o futuro. O segundo é o cenário AI, que mostra 

esperado crescimento econômico uma vez que o impacto do AI foi 

absorvido pela economia. Como leva tempo para o impacto de uma 

nova tecnologia para alimentar através, usamos 2035 como o ano de 

comparação. (Consulte “Apêndice: Modelando o impacto VAB da 

AI”).

De acordo com a nossa modelagem da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia 

e Peru, AI produz o maior benefício econômico em termos absolutos para 

o Brasil, culminando com um adicional de US $ 432 bilhões em seu GVA 

em 2035. Isso significaria um aumento de 0,9 pontos percentuais para 

crescimento naquele ano. Chile e Peru poderia tanto aumentar o seu VAB 

por todo um ponto percentual em 2035, graças à inteligência artificial. 

Colômbia, por sua vez, podia ver uma expansão adicional de 0,8 pontos 

percentuais.
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FIGURA 10: O IMPACTO ECONÔMICO DA AI

AI tem o potencial de aumentar as taxas de crescimento económico anual na América do Sul em até 1 ponto percentual em 

termos de valor acrescentado bruto.

Figura 11: TEMPO PARA ECONOMIAS dobrar de tamanho

AI abre o caminho para o crescimento económico mais rápido.

Valor acrescentado bruto real (GVA) (%, o crescimento)

Fonte: Accenture e Frontier Economics

Número de anos para a economia dobrar de tamanho (um círculo completo representa 100 anos) 

Fonte: Accenture e Frontier Economics
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IMPACTO POTENCIAL DE AI EM CRESCIMENTO 

ECONÔMICO NACIONAL

Ao se concentrar em países individuais, podemos analisar o impacto da AI em mais detalhes. Nós comparamos o tamanho de cada 

economia em 2035 em um cenário de referência com o cenário AI, onde AI foi absorvido pela economia. Nós também podemos ver a 

importância relativa dos três canais através dos quais AI tem um efeito.

Finalmente, analisamos a estrutura de cada economia, bem como a sua capacidade de absorver novas tecnologias. Avaliar a importância 

relativa dos diferentes sectores e os pontos fracos de cada economia, encontramos onde os mais altos mentiras potenciais e quais são as 

áreas que necessitam de melhoria para permitir que os países sul-americanos para aproveitar ao máximo as oportunidades AI traz.
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empresas sul-americanos muitas vezes lutam 

para agregar um valor significativo. AI é uma 

chance de mudar isso.

PAULO HENRIQUE SOUZA, 

Director executivo, UBIVIS (BRASIL)
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Brasil

Nosso modelo prevê que a AI tem o potencial de aumentar a GVA do Brasil em 2035 por US $ 432 

bilhões, representando uma subida de 0,9 por cento a partir do cenário de referência. Desse total, 

US $ 192 bilhões serão contribuiu através do canal de trabalho e do capital de aumento, US $ 166 

bilhões por meio do canal de automação inteligente e os restantes US $ 74 bilhões por meio do 

canal de difusão da inovação.

setor público do país é vasto, sendo responsável por cerca de 35 por cento da economia do valor 

acrescentado 5, mas a qualidade dos serviços públicos é um grande objeto de descontentamento popular. acrescentado 5, mas a qualidade dos serviços públicos é um grande objeto de descontentamento popular. acrescentado 5, mas a qualidade dos serviços públicos é um grande objeto de descontentamento popular. 

AI tem o potencial de melhorar a prestação de serviços públicos em áreas tão variadas como o 

transporte público e controle da doença. Por exemplo, pesquisadores da Universidade de São Paulo 

estão desenvolvendo tecnologia de aprendizagem automática que irá revelar quais os pacientes que 

chegam em um centro médico durante um surto de dengue, zika ou chikungunya são mais propensos a 

sofrer de uma destas doenças. Isso será essencial para os médicos sobrecarregados que procuram 

priorizar pacientes com necessidades urgentes durante as crises futuras. 6priorizar pacientes com necessidades urgentes durante as crises futuras. 6

bancos do Brasil, já entre as mais inovadoras e no mundo amigável-tech, foram entusiasticamente 

investir em soluções AI. Seus clientes irão acolher este: em uma pesquisa recente, 83 por cento 

dos consumidores de serviços financeiros brasileiros nos disseram que iriam confiar conselhos 

sobre bancário que foi totalmente gerado por um computador. Isto compara com uma média global 

de 71 por cento. 7de 71 por cento. 7

Manufacturing é outro grande setor no Brasil, respondendo por 12 por cento do valor econômico 

do país acrescentou. O setor tem se esforçado nos últimos 25 anos, e AI oferece soluções de 

valor inestimável para reavivar a produtividade eo crescimento. Nós já estamos vendo startups 

locais gerando novas soluções de aprendizado de máquina para melhorar o desempenho 

industrial em todos os sectores, desde a agricultura ao varejo.

No entanto, a economia mais ampla do Brasil enfrenta deficiências estruturais persistentes que 

dificultam a sua capacidade de absorver os benefícios de AI e outras oportunidades digitais. A principal 

delas é a má qualidade do sistema de ensino, incluindo uma proporção muito baixa de jovens adultos 

no ensino superior e instituições de investigação científica fracos. Mais amplamente, o Brasil vai 

beneficiar significativamente a construção de ecossistemas de pesquisa mais fortes, tanto a nível 

nacional e global, e de fomentar uma mentalidade de inovação em toda a sua economia. Tudo isto 

exige uma acção concertada entre os formuladores de políticas e de negócios.

3.452 3.452 

Linha de base

estado estacionário AI

192

166 

74

+ US $ 432bn

GVA Total:

US $ 3,885bn
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Colômbia

AI poderia aumentar da Colômbia 2035 VAB por US $ 78 bilhões. Pouco mais da metade 

dos ganhos (US $ 42 bilhões) virão através do canal de aumento. automação inteligente 

será responsável por US $ 24 bilhões e difusão da inovação para US $ 12 bilhões.

setor de serviços financeiros da Colômbia é um excelente candidato para liderar o país em uma época 

de crescimento AI-driven. Representando cerca de onefifth de valor acrescentado na economia 8, é grande de crescimento AI-driven. Representando cerca de onefifth de valor acrescentado na economia 8, é grande de crescimento AI-driven. Representando cerca de onefifth de valor acrescentado na economia 8, é grande 

o suficiente para ter um impacto considerável e pode transbordar para estimular outras indústrias. Ao 

mesmo tempo, os consumidores do país estão sedentos de tecnologias que fornecem soluções 

convenientes. BBVA Research estimou recentemente que o número de usuários do sistema bancário 

digital no país vai crescer nada menos do que 721 por cento na década de 2025, atingindo 15,6 milhões 

de pessoas naquele ano. 9de pessoas naquele ano. 9

Como no resto da região, o setor público também é responsável por uma parte significativa da 

economia e tem o potencial de beneficiar fortemente da AI. Há razões para ser otimista. Partes 

do setor público colombiano já demonstraram uma notável capacidade de inovar. Em

2013, Medellín foi nomeado pelo Citi, a revista Wall Street Journal e do Urban Land Institute 

como “Cidade Inovadora do Ano”. 10como “Cidade Inovadora do Ano”. 10

Mas a Colômbia ainda enfrenta grandes obstáculos que impedem a sua absorção de novas 

tecnologias. Entre outros desafios, aproveitar ao máximo a AI vai exigir Colômbia para reforçar a 

base de conhecimento de sua economia, que se estende desde melhorias na qualidade de 

instituições de investigação científica para aumentar o investimento e apoio à I & D e inovação.

Colômbia

587 587

GVA Total:

US $ 665bn AI estado 

estacionário

42

24 

12

+ US $ 78bn
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Chile

De acordo com nosso modelo, AI poderia adicionar US $ 63 bilhões para GVA do Chile em 

2035. Desse total, US $ 30 bilhões virão através do canal de aumento, US $ 21 bilhões por 

meio do canal de automação inteligente e US $ 12 bilhões por meio do canal de difusão da 

inovação. 

Chile tem uma força tradicional em indústrias baseadas em commodities, que têm sido rápidos a 

compreender o valor que AI promete. Por exemplo, gigante da mineração Codelco, maior produtora 

mundial de cobre, foi um pioneiro global na adoção de caminhões autônomos, e tem abraçado 

grande data-driven, automatizado-tomada de decisões para agilizar suas operações. Na produção de 

alimentos, The Not empresa está aplicando AI para saltar até a cadeia de valor, usando receitas 

geradas por robô para desenvolver alimentos vegan que tem gosto de leite ou de produtos à base de 

carne.

A indústria de serviços financeiros do Chile é grande responsável por cerca de um quarto do 

valor total da economia criou 11 -e é altamente desenvolvida valor total da economia criou 11 -e é altamente desenvolvida valor total da economia criou 11 -e é altamente desenvolvida 

- um índice calculado por pesquisadores do FMI recentemente encontrada Chile para ser perto do nível 

“ótimo” de desenvolvimento financeiro. 12 a capacidade deste sector para facilitar a difusão de tecnologia em “ótimo” de desenvolvimento financeiro. 12 a capacidade deste sector para facilitar a difusão de tecnologia em “ótimo” de desenvolvimento financeiro. 12 a capacidade deste sector para facilitar a difusão de tecnologia em 

diferentes indústrias combinadas com otimismo sobre o setor FinTech crescente do país um bom presságio 

para as perspectivas de crescimento da AI no Chile. 

Em termos de preparação global para absorver os benefícios da AI, Chile desempenho melhor do que 

seus pares da América do Sul, graças às suas instituições fortes, boa acesso ao capital e uma cultura 

empresarial pujante. Mas, como em outras economias da América do Sul, Chile precisa fortalecer seu 

sistema de ensino para desenvolver a capacidade AI para o futuro, incluindo o nível de escolarização no 

ensino primário. No nível corporativo, as empresas chilenas marcar relativamente baixo em sua 

orientação para o cliente, que se tornou cada vez mais importante em uma economia de digitalização 

rápida.

Chile

420 420

Linha de base

estado estacionário AI

30

21 

12

+ US $ 63bn

GVA Total:

US $ 483bn
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Argentina

A inteligência artificial tem o potencial de aumentar a GVA da Argentina em 2035 por US $ 59 

bilhões. Cerca de metade deste (US $ 30 bilhões) viria através do canal de aumento, com o 

canal de difusão da inovação contribuindo US $ 16 bilhões e o canal de automação inteligente 

outros US $ 13 bilhões.

da Argentina setor público que responde por 27 por cento do valor de toda a economia criou 13 -Oferece da Argentina setor público que responde por 27 por cento do valor de toda a economia criou 13 -Oferece da Argentina setor público que responde por 27 por cento do valor de toda a economia criou 13 -Oferece 

perspectivas promissoras para AI, com municípios já mostrando um apetite para smart-cidade e 

soluções digitallyadvanced. Por exemplo, vários governos locais estão usando a ferramenta Citymis 

Comunidade baseado na web, desenvolvido pela empresa argentina Mismática; em tempo real, 

ferramenta interativa que permite aos cidadãos para relatar e acompanhar problemas de 

infra-estrutura de rua pobre para deficiente saneamento urbano. Na verdade, a revista de tecnologia 

Wired recentemente identificada Buenos Aires-ao lado de Copenhagen, Cingapura e Dubai, como 

uma cidade inteligente líder que coloca “as pessoas em primeiro lugar”. 14uma cidade inteligente líder que coloca “as pessoas em primeiro lugar”. 14

No setor privado, há sinais de que as empresas estão acordando para as oportunidades que AI 

traz para conectar de forma mais eficaz com os clientes. Jampp é uma plataforma de marketing 

argentino para adquirir e envolver os clientes digitais que foi criada em 2013 e já tem escritórios 

em San Francisco, Londres, Berlim, São Paulo, Cidade do Cabo e Singapura, bem como Buenos 

Aires. sistema de aprendizagem de máquina de Jampp analisa continuamente cerca de 800 

milhões de eventos de aplicativos e sinais comportamentais, como como os aplicativos são 

usados em diferentes locais ou condições meteorológicas. O sistema prevê a compra e outras 

decisões do cliente, que por sua vez informar atividades de segmentação de clientes e de 

marketing gerados automaticamente, incluindo a colocação de ofertas em redes de publicidade 

online relevantes.

Apesar de tais ilhas de excelência global, nossa pesquisa revela que a Argentina enfrenta uma 

jornada desafiadora para capturar os benefícios da AI. O país ocupa a última posição dos 26 

economias desenvolvidas e emergentes que incluímos em nossa medição da capacidade 

nacional para absorver a inovação digital. principais fraquezas da Argentina incluem quadros 

de má governação e as instituições, os ecossistemas de pesquisa fracos e acesso limitado ao 

capital para as empresas.

Argentina

643 643

Linha de base

estado estacionário AI

30

13 

16

+ US $ 59 bilhões

GVA Total:

US $ 702bn
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Peru

AI poderia adicionar US $ 43 bilhões para o Peru 2035 GVA. A maioria desses ganhos (US 

$ 28 bilhões) virão do canal de aumento, com a automação inteligente e difusão da 

inovação contribuindo US $ 7 bilhões cada.

atacado e varejo setores do país, que representam cerca de 17 por cento do valor acrescentado 15, apresentam atacado e varejo setores do país, que representam cerca de 17 por cento do valor acrescentado 15, apresentam atacado e varejo setores do país, que representam cerca de 17 por cento do valor acrescentado 15, apresentam 

oportunidades valiosas para o crescimento e eficiência AI-driven. Por exemplo, Chazki, o “Uber de 

Logística” peruana está usando AI para desenvolver novos mapas postais de locais de difícil 

alcance, abrindo novas oportunidades de distribuição para os varejistas de e-commerce. fundador 

e CEO da Chazki, Gonzalo Begazo, vê oportunidades semelhantes em toda a América do Sul, 

especialmente nas periferias das grandes cidades. Sua empresa acaba expandiu-se em Buenos 

Aires. Peru está urbanização rápida e per-capita são esperados rendimentos a crescer, abrindo 

ainda mais oportunidades de IA para superar as deficiências estruturais do país e atender melhor 

os clientes.

indústria de transformação do Peru também oferece um alvo maduro para AI para estimular 

dinamismo e uma recuperação muito necessária. Produção tem sido na contração nos últimos três 

anos, e quase 1.700 empresas de manufatura deixaram de exportar no passado quatro. 16 melhorias anos, e quase 1.700 empresas de manufatura deixaram de exportar no passado quatro. 16 melhorias anos, e quase 1.700 empresas de manufatura deixaram de exportar no passado quatro. 16 melhorias 

de produtividade voltada para a inovação são uma prioridade para o setor, reconhecida pela 

Sociedade Nacional de Indústrias do Peru, e AI podem ajudar.

desafios do Peru em capitalizando sobre a oportunidade AI são variados. Talento escassez prejudica o 

desenvolvimento da AI no país. Algumas empresas são 'importar' especialistas estrangeiros para 

satisfazer as suas necessidades. A qualidade do sistema de educação no Peru precisa melhorar, e as 

empresas também têm que fazer a sua parte, especialmente, aumentando seus investimentos em P & 

D. Além disso, como seus pares regionais, o país deve prestar mais atenção à construção do 

ecossistema nacional de pesquisa, outro pilar fundamental de uma economia inovadora.

Peru

283 283

Linha de base

estado estacionário AI

28

7 

7

+ US $ 43 bilhões

GVA Total:

US $ 325bn
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Abrindo caminho para um 

futuro AI

A visão otimista sobre AI, nas palavras de futurista Ray Kurzweil, é que ele pode nos ajudar a fazer “grandes avanços na 

abordagem de grandes desafios do [mundo].” Na América do Sul, os empresários, como Ubivis' Paulo Henrique Souza 

prospectivas ver -lo como uma oportunidade de uma vez-em-um-vida para a região “saltar em tecnologia”.

inteligência artificial, no entanto, não é sem problemas. Empresário Elon Musk já avisou que poderia tornar-se da 

humanidade “maior ameaça existencial.” Físico britânico Stephen Hawking disse que “o desenvolvimento da inteligência 

artificial completa pode significar o fim da raça humana”. 17 Mesmo se essas visões pessimistas não se concretizem, AI tem artificial completa pode significar o fim da raça humana”. 17 Mesmo se essas visões pessimistas não se concretizem, AI tem artificial completa pode significar o fim da raça humana”. 17 Mesmo se essas visões pessimistas não se concretizem, AI tem 

o potencial de aumentar o desemprego ea desigualdade. 

Então, é uma má ou uma coisa boa?

A verdade é que tudo depende de como gerir a transição para uma era de AI. Para cumprir a promessa de AI como um novo fator de produção 

que pode reacender o crescimento econômico, as partes interessadas relevantes devem ser cuidadosamente preparado, intelectualmente, 

tecnologicamente, politicamente, eticamente, socialmente para enfrentar os desafios que surgem como a inteligência artificial se torna mais 

integrado em nossas vidas .

Preparar a próxima geração para o 

futuro AI

Um tema recorrente nas entrevistas que realizamos com empresários 

e acadêmicos de toda a América do Sul foi de talentos rasa da região. 

Dados dos sistemas nacionais de educação mostram que melhorando 

a sua qualidade será crucial, como será aumentar o acesso ao ensino 

superior em diferentes países.

Além preparar a próxima geração, a atual geração de trabalhadores 

da América do Sul precisa se adaptar à economia AI.  

Atualmente, a educação tecnológica vai em uma direção: as pessoas aprendem 

como usar máquinas. Cada vez mais, isso vai mudar como máquinas de aprender 

com os seres humanos e os seres humanos aprendem a partir de máquinas.

Por exemplo, representantes de atendimento ao cliente do futuro 

terá de agir como “modelos” para os seus colegas digitais, e 

potencialmente vice-versa.
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Além disso, como AI elimina a necessidade de seres humanos para executar uma 

série de tarefas, ele libera o tempo das pessoas para aprender sobre áreas onde 

eles podem adicionar mais valor. 

habilidades técnicas serão necessárias para projetar e implementar sistemas de 

inteligência artificial, beneficiando dos conhecimentos especializados em muitas 

especialidades, incluindo a robótica, visão, áudio e reconhecimento de padrões. 

Aqui, a região tem trabalho a fazer. países sul-americanos estavam na metade 

inferior das 70 economias incluídas nos últimos testes de ciências da OCDE, 

aplicados a alunos de 15 anos em 2015. 18aplicados a alunos de 15 anos em 2015. 18

Mas as habilidades interpessoais, criatividade e inteligência emocional 

se tornará ainda mais importante do que são hoje. Talvez, cultura 

amplamente reconhecido da América do Sul de abertura e facilidade 

com a construção de relacionamento e comunicação pode revelar-se 

uma vantagem aqui.

Fortalecer ecossistemas AI

Inovação floresce quando as relações entre startups, grandes 

empresas, pesquisadores acadêmicos, agências governamentais e 

outras partes interessadas são regulares e intensa. Infelizmente, 

ecossistemas de inovação na América do Sul tendem a ser fracos. 

Pesquisas anteriores Accenture destaca como baixos níveis de 

confiança na região possam contribuir para níveis fracos de inovação 

colaborativa. 19 “As tendências globais apontam para colaboração e colaborativa. 19 “As tendências globais apontam para colaboração e colaborativa. 19 “As tendências globais apontam para colaboração e 

co-criação, mas no nosso país [falta de] confiança é-nos tropeçar”, 

lamenta Renzo Pruzzo, gerente-geral de Inovação Clube do Chile, uma 

organização interprofissional. 20organização interprofissional. 20

Ana Maguitman, um pesquisador da Universidad Nacional del Sur e 

Científico Nacional da Argentina e do Conselho de Pesquisa 

Técnica, reconhece a necessidade de construir relações de 

confiança entre as instituições, não só entre as empresas. 

Para ela, a ficha caiu depois que o escritório de ligação na sua 

universidade identificou seu trabalho como tendo potencial para o 

desenvolvimento comercial. “Eles me educado sobre transferência de 

tecnologia e como se comunicar com as empresas. Isso ainda é algo 

novo para nós.”

Algumas empresas de longo alcance na região já estão explorando as 

oportunidades oferecidas pelos ecossistemas globais. Ubivis, a startup 

brasileira, é um usuário interessado de programas de computador de código 

aberto da Internet das coisas oferecidas por organizações como a Apache 

Software Foundation e Eclipse. Como CEO da empresa nos explicou: “Nós 

construir sobre o trabalho dessas organizações globais. Nós adicionamos o 

vital 30 por cento em cima de sua 70 por cento”.

Incentivar regulação AI-alimentado

Como máquinas autônomas assumir as tarefas que foram exclusivamente 

desenvolvidas por seres humanos, as leis atuais terão que ser revisitado. 

Por exemplo, o estado da lei de New York 1967, que requer drivers para 

manter uma mão na roda foi projetada para melhorar a segurança, mas 

pode inibir a absorção de recursos de segurança semi-autónomas, como a 

centralização pista automática. 21centralização pista automática. 21

Em outros casos, os novos regulamentos são chamados para, e atrasos na 

implementação de novas leis podem minar o progresso da América do Sul 

na adoção e desenvolvimento de tecnologias de IA. No Brasil, por exemplo, 

a legislação relacionada com a ciência tende a ser “reativos”, diz Yasodara 

Córdova, um companheiro brasileiro na Klein Centro Berkman para Internet e 

Sociedade da Universidade de Harvard. “Isso tem duas consequências um 

tanto contraditórias, tanto negativos. Isso resulta em insegurança jurídica, o 

que desencoraja o investimento. Ao mesmo tempo, aqueles que procuram 

explorar usos eticamente questionáveis de nova tecnologia pode lucrar com 

o vazio jurídico”, observa ela. Da mesma forma, Natalia Ospina, um 

advogado de TI na Colômbia, explica que seu país não é “legalmente 

preparado” para o ritmo de hoje da mudança tecnológica. 22preparado” para o ritmo de hoje da mudança tecnológica. 22

Aqui também, a própria AI pode ser parte da solução, criando regulação 

adaptativa, auto-melhoria que fecha a lacuna entre a velocidade da 

evolução tecnológica e da resposta regulamentar a ele. Da mesma forma 

que as soluções inteligentes combinados com dados massivos pode 

orientar a tomada de decisões em áreas como a urbana, saúde e 

planejamento de serviços sociais, eles também poderia ser usado para 

atualizar os regulamentos em função de novas avaliações de 

custo-benefício.
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Defendem um código de ética para AI

Sistemas inteligentes estão a evoluir rapidamente para ambientes sociais que 

uma vez que só foram ocupados por seres humanos.

Isso está abrindo as questões éticas e sociais que podem retardar o 

progresso da AI. Estes variam de como responder a algoritmos 

racialmente tendenciosa sobre se carros autônomos devem dar 

preferência a vida de seu motorista sobre os outros no caso de um 

acidente. Dado como prevalente sistemas inteligentes serão no futuro, os 

formuladores de políticas precisam garantir o desenvolvimento de um 

código de ética para o ecossistema AI.

debates éticos precisam ser completadas com regras mais tangíveis e 

as melhores práticas no desenvolvimento de máquinas inteligentes. 

Como um segmento da AI, a indústria de robótica já está à frente no 

estabelecimento de padrões universais para suas operações. padrões 

de negócios sobre robôs produzidos pela British Standards Institution 

(BSI) são um passo na direção certa.

Minimizar os riscos para a coesão social

A preocupação generalizada e legítima de muitos comentaristas é 

que a AI vai eliminar empregos, agravar a desigualdade e corroer a 

renda. Em uma região onde, onde 10 por cento da população já 

controla 70 por cento da riqueza 23, este risco deve ser levado muito a controla 70 por cento da riqueza 23, este risco deve ser levado muito a controla 70 por cento da riqueza 23, este risco deve ser levado muito a 

sério e preparado para.  

A perspectiva de perdas de emprego, impulsionado pelo tecnológico 

vertiginoso progresso-é a principal razão pela qual os regimes de rendimento 

básicos universais piloto são ou serão em breve testada em lugares da 

província canadense de Prince Edward Island 24 para a cidade holandesa de província canadense de Prince Edward Island 24 para a cidade holandesa de província canadense de Prince Edward Island 24 para a cidade holandesa de 

Utrecht 25.Utrecht 25.

“A necessidade de uma renda básica universal vai se tornar cada vez 

mais claro”, adverte o professor Guillermo Simari, presidente do 

laboratório de Inteligência Artificial R & D na Universidad Nacional del Sur, 

na Argentina.  

Mas a renda é apenas uma parte da equação; poderemos ver mudanças na 

sociedade valor atribui aos papéis e contribuições de pessoas, máquinas e 

comunidades. Como vamos tratá trabalho remunerado contra o trabalho não 

remunerado? Será que vamos taxar robôs? Vai setores da sociedade se sente 

liberado ou despojado de sua dignidade e auto-estima se pago trabalho não é 

mais uma opção para eles? Tais perguntas sobre a estrutura da sociedade e 

contratos sociais devem ser cuidadosamente examinados como nós 

planejamos esta viagem.

Mas, ao mesmo tempo, os formuladores de políticas devem também 

articular os benefícios comuns que AI oferece à sociedade em geral. 

Por exemplo, grandes setores da força de trabalho irá beneficiar de 

mais trabalho estimulante e maior satisfação no trabalho. Uma 

pesquisa da Accenture destacou que 84 por cento dos gerentes 

acreditam máquinas irá torná-los mais eficaz e seu trabalho mais 

interessante. 26interessante. 26

Além do local de trabalho, AI promete aliviar alguns dos maiores problemas 

do mundo, como as alterações climáticas (por meio de transporte mais 

eficiente) e falta de acesso aos cuidados de saúde (reduzindo a pressão 

sobre os sistemas sobrecarregados). Benefícios como estes devem ser 

claramente explicado para incentivar uma visão mais completa e realista 

sobre o potencial do AI.
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Ao mesmo tempo, a região deve fazer melhorias fundamentais 

para algumas áreas básicas, tais como os sistemas de educação 

e ecossistemas de pesquisa e inovação, a fim de capturar os 

benefícios amplos e profundos que AI promessas. 

Dito isto, os maiores desafios para capitalizar sobre a oportunidade AI não são 

diferentes na América do Sul do que eles estão em qualquer outro lugar no 

mundo. líderes empresariais da América do Sul e formuladores de políticas não 

deve pensar em si mesmos como “catching up” -como eles são muitas vezes 

utilizados para o sentimento, quando se trata de AI. Em vez disso, eles devem 

se envolver ativamente com seus pares ao redor do mundo para orientar AI em 

direção a uma fonte produtiva e sustentável de crescimento económico e 

social, para todos.

A inteligência artificial oferece uma rara oportunidade para as economias 

da América do Sul para resolver o seu défice de produtividade e aumentar 

o seu dinamismo em uma base mais sustentável. 

A boa notícia é que a AI já está se tornando uma realidade para 

muitos setores em toda a região, e o apetite de empresas, governos e 

indivíduos não menos na América do Sul parece que nas partes mais 

avançadas tecnologicamente do mundo. De fato, sistemas e 

aplicações inovadoras AI estão sendo projetados e construídos dentro 

da região.

APROVEITANDO A OPORTUNIDADE 

AI oferece uma solução para economias sul-americanas 

para agregar mais valor.

PROFESSOR John Atkinson, 

Faculdade de Engenharia e Ciências, Universidade 

Adolfo IBÁÑEZ (CHILE)
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• Diferenças entre o potencial tecnológico da AI e potencial 

real alcançado: Nós considerada a captação de AI-de zero para real alcançado: Nós considerada a captação de AI-de zero para 

o potencial tecnológico máxima. Assumiu-se que a absorção de 

50 por cento seria razoável no intervalo de tempo analisado, ou 

seja, a substituição AI é assumido para atingir 50 por cento do 

seu potencial tecnológico.

• Capacidade dos países para absorver tecnologias AI: 

Um dos principais impulsionadores do impacto da AI sobre o 

crescimento é o quão bem cada país está posicionada para se 

beneficiar do surgimento de novas tecnologias e como prepará-lo é 

integrá-los em seu Economy medido por aquilo que chamamos de 

“capacidade de absorção nacional de um país ”(NAC). Isso inclui 

fatores como o acesso a uma infra-estrutura de tecnologia da 

informação e comunicação sofisticado, um quadro regulamentar fiável 

e público considerável e investimentos privados na economia digital. 

Todas as economias que derivam de uma significativa AI dividendo 

alta classificação neste índice. Esta é uma medida relativa, onde os 

países são comparados com o top performer, Estados Unidos. (Para 

mais informações sobre a importância da capacidade de absorção 

nacional, ver “O crescimento divisor de águas: Como a Internet 

industrial de coisas que podem impulsionar o progresso e 

prosperidade”). 28prosperidade”). 28

AI tem o potencial de desencadear um impacto negativo de base ampla 

na sociedade, criando uma variedade de benefícios econômicos. 

Enquanto alguns destes benefícios pode ser medido, outros, como a 

conveniência e tempo de consumo de poupança, são muito mais 

intangível na natureza. Nossa análise se concentra em medir o impacto 

VAB da AI.

Começamos com um modelo de crescimento modificado desenvolvido por 

Robin Hanson, professor de economia da Universidade George Mason, 

Virginia, Estados Unidos. Nós verificamos no aumento adicional em 

crescimento que iria ocorrer como resultado do AI por contraste com a taxa 

de crescimento da linha de base.

Em nosso modelo, definimos o trabalho como um continuum de tarefas 

que podem ser executadas por um humano ou artificial inteligência não 

trabalham exclusivamente feito por seres humanos. A intenção era 

introduzir sistemas inteligentes como uma força de trabalho adicional 

capaz de lidar com atividades que requerem um nível avançado de 

agilidade cognitiva.

Para estimar as ações de tarefas dos trabalhadores que poderiam ser 

executadas por máquinas inteligentes (taxas de absorção AI), que 

baseou-se em pesquisa feita por Frey e Osborne que ter uma 

abordagem baseada em tarefas para identificar papéis e ocupações 

que são afetados por AI. As estimativas são agregados ao 

countrylevel, tendo em conta os diferentes mix de ocupações e 

indústrias dentro de cada país.

Estes números foram ajustados para refletir:

• Suposição sobre o emprego de longo prazo: Assumimos Suposição sobre o emprego de longo prazo: Assumimos 

que o emprego será constante no longo prazo. 

ANEXO: modelagem do impacto VAB da 

AI 

Com estes cálculos e ajustes, chegamos a nossas estimativas finais de 

taxas de absorção de IA usados em nosso modelo macro. Junto com o 

modelo quantitativo, nós complementados nossa pesquisa através da 

realização de entrevistas com empresários e especialistas de uma gama 

de diferentes disciplinas e pesquisa secundária para dar uma visão sobre 

a capacidade da AI para gerar crescimento econômico.
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