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“Labor is not the source of all wealth”

Karl Marx

“The goal of the future is full unemployment, 

so we can play”

Arthur Clarke  

Inteligência Artificial e a Sociedade Sem 

Empregos

Apresentação baseada no paper:

“Artificial Intelligence, Historical Materialism, and

close enough to a jobless society” (http://bit.ly/AI_HM)

Tecnologistas

• Passado

– Revoluções tecnológicas

– Capitalismo gerador de empregos

• Presente

– Inteligência Artificial

– Desemprego de trabalhadores capacitados

– Ansiedade: E agora?

• Capitalismo não vai mais gerar empregos?

• Livros, filmes, papers, palestras, painéis

Bill Gates Elon Musk

Martin Ford

Erik

Brynjolfsson

http://www.ufjf.br/rogerio_mattos
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Abordagem

• Foco: Capitalismo e Emprego

• Futurismo

– Discussão de cenários futuros

• Teoria do Materialismo Histórico

– Ajuda prever o que vai acontecer Marx e Engels

Materialismo Histórico 1

• Base Econômica

– Infraestrutra de produção material

– Relações de produção (estrutura econômica)

• Relações de propriedade

• Super-estrutura

– Política, Jurídica, Cultural e Ideológica
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Materialismo Histórico 2

• Modo de produção

– Estágio de desenvolvimento da base econômica

– Asiático, Antigo, Feudal e Burguês (capitalismo)

• Grau de avanço das forças produtivas

• Relações de produção determinadas 

• Estágios de Transição

1. Desenvolvimento das forças produtivas

2. Novas relações de produção

3. Emergência de conflito

4. Revolução Social

Pontos-Chave

• Avanço da Tecnologia (Forças Produtivas)

– IA está criando condições para um novo modo de 

produção (pós-capitalista?)

• Relações de Produção

– Novas relações de produção vão aparecer e desbancar 

as relações capitalistas?
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Revoluções Tecnológicas e 

Emprego
• 1ª Revolução Industrial (~1750-1860):

– fábricas, máquina a vapor, uso de máquinas

– Processo “descapacitador” (deskilling process)

• 2ª Revolução Industrial (~1870-1913): 

– eletricidade, telégrafo, motor a combustão, linha de montagem móvel, produção 
para consumo de massa

– Complementaridade entre capital e trabalho-capacitado

– Educação nos EUA

• 3ª Revolução Industrial (~1946-2000): 

– computador digital, produção enxuta e flexível (customização), tecnologia da 
informação, Internet

– Crescente automação industrial

– Complementaridade entre capital e trabalho-capacitado

– Computadores x trabalhadores-capacitados (atividades de escritório)

• 1970-2000

– Automação de tarefas de escritório

– Polarização dos empregos

– Correlação avanços TI e demanda por trabalho capacitado

Claudia Goldin

Laurence Katz

2009

Autor, Levy e Murname

(2003) O que fazem os computadores e o que

as pessoas fazem com os computadores que se

traduz em mais demanda de capacitações

humanas nos empregos?
David Autor

Frank Levy

Richard Murname
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Emprego por Tipo de Tarefa 

(EUA)

Qual o problema atualmente?

• IA está “automatizando” as tarefas não-

rotineiras

• Exemplos:

• Diagnóstico por imagens

• Pesquisas em dados não-

estruturados

• Carro sem motorista

• Computador que lê escrita a mão

Inteligência Artificial

• Início: Década de 1950

• Anos 1980: Sistemas Especialistas 

e Machine Learning 

• Redes Neurais Artificiais (1957)

• Duas Tendências

• Lei de Moore

• Internet Cloud, Internet of

Things e Big Data

Gordon Moore

Frank Rosenblatt
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D i s r u p ç õ e s

Jeopardy!

Alphago x Lee-sedol

• 2010: IBM Watson

• 2015: Alphago (Google)

O Futuro ?

• Expectativas dos Tecnologistas

– IA como tecnologia de propósito geral

– Tecnologia da Informação

– Robótica (destreza e mobilidade)

– Biologia Molecular

– Nanotecnologia

• Transbordamentos Disruptivos

– Medicina, serviços hospitalares, armamentos, novos materiais, impressão 

3D, direito, comércio, etc.,etc.,etc.

– Efeito colateral: Desemprego tecnológico e capitalismo

• Fim da complementaridade entre Capital e Trabalho-Capacitado
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Sociedade Sem Empregos

• Cenário futurista 

– Vivemos no longuíssimo-prazo

– “Full Unemployment”

• Tecnologia substitui TODOS os humanos

• Inclusive tarefas de administração e gestão de negócios

• Algoritmos e Máquinas Inteligentes (IMAs)

– Produtividade: melhor que os humanos

– Não Compensação: trabalha de graça

– Eficiência Técnica: dá sempre o máximo de si

Produção Eficiente 

sem Motivação de Lucro

• Capitalismo (Atualmente)

– Modo de produção mais eficiente da história

– Eficiência Comportamental (motivações humanas)

• Produção motivada por lucro

• Trabalho motivado por salários+compensações

• Futuro sem Empregos baseado em IMAs

– IMAs cuidam de tudo

– Produção eficiente (tecnicamente) motivada por objetivos

– Objetivos não precisam ser lucro
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Desafios

• Colapso Distributivo

– Grande maioria da sociedade sem nada para trocar

– Relações de propriedade teriam de ser outras

• Cenário “Próximo o Bastante” (Close Enough)

– 30%, 40% de taxa de desemprego

– Não improvável !!

– Colapso Distributivo também

• Outros Cenários (IA não seria ameaça)

– Promessa frustrada: IA não repõe CTH

– Transhumanista: IA capacita o corpo humano Ray Kurzweill

Na trilha da Sociedade s/Empregos
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Transição para Cenário

“Próximo o Bastante”

• Movimentos estratégicos conscientes

• Teoria do Materialismo Histórico

– Revolução Social (possivelmente violenta)

– Novas possibilidades de produção

– Novos modelos de negócio 

• custo marginal zero

• uberização

– Novos esquemas colaborativos 

• Cooperativas de trabalhadores

• Wikipédia, Open Software, Collaborative Commons

• Necessidade mais pesquisa e discussão

“O objetivo do futuro é o pleno desemprego, 

assim poderemos brincar.”

Arthur Clarke

F I M
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EUA – Emprego e PIB 1948-2018
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EUA - Emprego 1948-2018

Tecnologistas

• Passado

– Revoluções tecnológicas

– Capitalismo gerador de empregos

• Presente

– Inteligência Artificial

– Desemprego de trabalhadores capacitados

– Ansiedade: E agora?

• Capitalismo não vai mais gerar empregos?

• Livros, filmes, papers, palestras, painéis

Bill Gates Elon Musk

Martin Ford

Erik

Brynjolfsson
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O Futuro dos Empregos

Carl Frey & Michael Osborne

Livros, Filmes, Papers, 

Palestras, Painéis

Carl Frey & Michael Osborne

WEF – Jobs & 4th

Industrial Revolution

WEF – Artificial Intelligence
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Mudança Tecnológica

• Determinantes 

– Competição entre capitalistas

– Relação capital-trabalho

– Objetivo geral: redução de custos

– Consequência: substituição de trabalho por capital

• Revoluções Tecnológicas

– Revoluções industriais 1, 2, 3 e 4

Revoluções Industriais

• 1ª (~1750-1860): fábricas, máquina a vapor, uso de máquinas

• 2ª (~1870-1913): eletricidade, telégrafo, motor a combustão, linha de 

montagem móvel, produção para consumo de massa

• 3ª (~1946-2000): computador digital, produção enxuta e flexível 

(customização), tecnologia da informação, Internet

• 4ª (século XI): sistemas ciber-físicos, Internet Cloud e Big-data, 

Inteligência Artificial
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Por que somos importantes?

• Tarefas não-rotineiras

– Máquinas são ruins

– Humanos são bons

Paradoxo de Polanyi
“Podemos saber mais 

do que podemos 

dizer” (1966)

Habilidades 

Cognitivas 

(inatas)

Capacitações 

Cognitivas 

(desenvolvidas)

Tácito

Explícito

Conhecimento 

Pessoal

Michael Polanyi

Competências Tipicamente 

Humanas

(CTH)
• Por que IA é poderosa?

– Porque ela nos IMITA !

• Tarefas não-rotineiras
– Máquinas são ruins

– Humanos são bons

Habilidades 

Cognitivas 

(inatas)

Educação
Competências 

Cognitivas 

(desenvolvidas)

Por que as CTH são especiais?

Permitem perceber, obter e processar informações de diferentes fontes para se lidar

com incertezas em problemas mal-estruturados de tomada de decisão. Aqui é

central a inteligência humana, vista como a capacidade de aprender e se adaptar a

ambientes mutáveis onde as tarefas não-rotineiras são realizadas

= CTH
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Capital Humano e CTH

• CTH = competências cognitivas para tarefas não-rotineiras 

• Capital Humano  (CH) = CTH + Saúde

• CH explica crescimento capitalismo nas 2ª e 3ª RI

Nossa Teoria CTHCH

Algoritmo/Máquina Inteligente 
(Intelligent Machine/Algorithm -IMA)

• Características das IMAs

– Produtividade: melhor que os humanos

– Não Compensação: trabalha de graça

– Eficiência Técnica: dá sempre o máximo de si
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Fim da Complementaridade 

Capital e Trabalho-Capacitado

• Capacitações Cognitivas 
Tipicamente Humanas (CTH) 
sendo Repostas por IA + 
Robótica 
– CTH sendo repostas por máquinas e 

algoritmos inteligentes

– Capital e trabalho-capacitado 
virando substitutos

– CTH  virando tecnologia

– CH virando C Físico e Virtual

– Retorno do processo
descapacitador

Modelo de Um Neurônio

𝑤𝑗 𝑛 + 1 = 𝑤𝑗 𝑛 + ∆𝑗Atualização dos pesos

Estado de conhecimento: conjunto dos pesos w1,...wM em certo momento.

Mistério: O que sabem os pesos? Problema “Black Box”
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Redes Neurais

Aplicações Reais de RNs

• RNs com várias camadas (layers) e milhões ou de neurônios.

• Milhões ou bilhões de pesos para atualizar


