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Você valoriza a reunião familiar?



Na sua família, é permitido o 
uso do celular nas refeições?



Caso do carro autônomo

https://www.kaspersky.com/blog/secure-futures-magazine/cybersecurity-autonomous-vehicles/28291/

https://www.kaspersky.com/blog/secure-futures-magazine/cybersecurity-autonomous-vehicles/28291/


Quem deve ser 
“responsabilizado” (1) ?

Uma empresa de tecnologia está experimentando com o conceito do carro autônomo. Para 
isso esta realizando testes nas cidades, com autorização dos respectivos reguladores. 
Como segurança, um motorista “humano” também fica na direção para qualquer 
eventualidade. Numa certa noite, um pedestre é morto em um choque entre o carro de 
testes e a vítima. Quem deve ser responsabilizado?

a) A empresa de tecnologia

b) O Regulador

c) Motorista

d) Pedestre



Quem deve ser 
“responsabilizado” (2) ?

a) A empresa de tecnologia

b) O regulador

c) A motorista

d) A pedestre

Na primeira parte da investigação, a filmagem mostra que a 
vítima atravessou fora da faixa de pedestre, um um local com 
cerca justamente para evitar a travessia. Quem deve ser 
responsabilizado?



Quem deve ser 
“responsabilizado” (3) ?

a) A empresa de tecnologia

b) O regulador

c) A motorista

d) A pedestre

Na segunda semana da investigação, os vídeos deixam claro 
que a motorista estava distraída olhando seu celular, 
assistindo a uma “live”. Quem deve ser responsabilizado?



Quem deve ser 
“responsabilizado” (4) ?

a) A empresa de tecnologia

b) O regulador

c) A motorista

d) A pedestre

Experts em software consultados afirmam que não compreendem 
porque o software não detectou a colisão. Apesar da vítima 
empurrar uma bicicleta na hora do acidente, os experts avaliam 
que a imagem estava clara o suficiente para a atual tecnologia de 
reconhecimento. Quem deve ser responsabilizado?



Quem deve ser 
“responsabilizado” (5) ?

a) A empresa de tecnologia

b) O regulador

c) A motorista

d) A pedestre

Surge a notícia que o regulador aprovou um teste “fast-track”, 
sem os requerimentos usualmente requeridos. Também surge a 
evidência de que o um dos Diretores responsáveis do regulador 
já trabalho para a empresa de tecnologia. O Regulador 
interrompe todos os testes de carros autônomos no país. Quem 
deve ser responsabilizado?



Quem deve ser 
“responsabilizado” (6) ?

a) A empresa de tecnologia

b) O regulador

c) A motorista

d) A pedestre

Sai o resultado do teste toxicológico. A vítima tinha consumido 
metanfetamina e maconha nas horas anteriores ao acidente. 
Quem deve ser responsabilizado?



Quem deve ser 
“responsabilizado” ?

Bridget Driscoll

Primeira pedestre vítima fatal de automóvel 
registrada na Grã-Bretanha (1896)

Vítima

Motorista



This person does not exist



Enquanto isso, na quarta-feira...



Reprodução
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Uma pergunta inquietante (1)...
Microchips já podem ser implantados em seres 
humanos. Com estes dispositivos, no futuro 
poderemos acessar informações importantes 
sobre os indivíduos tais como histórico médico, 
histórico escolar, comportamento de consumo, 
do uso de crédito, entre outras.

Somos uma Startup nacional e nossa proposta é 
criar um modelo de negócio cobrindo todo o 
ciclo de uso de microchips em humanos: da 
implantação em recém-nascidos, passando pela 
manutenção dos dispositivos, implantação de 
leitores em organizações, captura e análise dos 
dados.

Você investiria em um negócio como este?



Uma pergunta inquietante (2)...
A tecnologia Blockchain tem sido utilizada nos anos 
recentes para implementar plataformas digitais para 
transações com criptomoedas e meios de 
pagamento eletrônicos.

Por conta da pandemia do COVID-19, há relatos de 
que alguns governos pretendem implementar 
plataformas digitais usando Blockchain para realizar 
o controle dos 
indivíduos infectados, dos curados e dos imunizados 
para assim controlar o acesso de imigrantes a seus 
países.

Você concorda com este tipo de controle?



Uma pergunta inquietante (3)...

Você trabalha em uma empresa que 
desenvolve videogames. 

Sua equipe desenvolveu uma 
funcionalidade que utiliza Inteligência 
Artificial. Testes preliminares indicam 
que com o uso de IA este produto 
aumentará o nível de atratividade do 
game e, como resultado, aumentará a 
permanência dos jogadores em 20% por 
dia.

Claro, este aumento no uso do game 
pode levar jovens e adolescentes, em 
especial, à dependência digital.

Você considera que a empresa deve 
incluir esta funcionalidade no game?



Recomendações

• TD é interessante e inevitável, porém é necessário ter limites
• Surgem muitos e inesperados dilemas éticos

• Precisamos identificar com clareza os dilemas

• É preciso ter critérios para esses limites 
• Abordagem Aristotélica

• Critérios específicos escolhidos pela organização: retorno/benefício, stakeholders, impacto 
nas pessoas, privacidade, confiança

• Mesmo assim, haverá subjetividade. Aí entra a importância dos valores e 
de ter processos de crítica feroz
• Conselho que critica de fato 

• Quem controla o controlador

• Quem é o Diretor de “vai dar caca”?



Perguntas, 
respostas e 
Debate



Patrocinadores

Apoiadores


