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ma nova tecnologia
no mundo da inter-
net tem tirado o
sono de muita gen-

te: o Deep Fake. O recurso - dis-
ponibilizado inclusive de for-
ma gratuita - é muito utiliza-
do para colocar digitalmente o
rosto de qualquer pessoa em
outra. A tecnologia é utiliza-
da principalmente em vídeos.

Criada por um usuário do
Reddit (uma rede social em
que os participantes podem
votar no conteúdo que julgam
mais relevante), trata-se de
uma tecnologia que faz uso da
inteligência artificial para pro-
porcionar essa troca do rosto
das pessoas, e até proporcio-
nando uma certa realidade à
nova face, com sincronização
de movimentos dos lábios e
outras expressões. São resul-
tados impressionantes — tan-
to que ninguém pode se con-
siderar livre da possibilidade
de ter seu rosto incluído em
um vídeo editado.

Tudo começou no ano de
2017, mais precisamente em
dezembro, quando um usuário
do Reddit chamado “dee-
pfakes” utilizou inteligência
artificial e aprendizado de
máquina para criar algoritmos
com o objetivo de “treinar”
uma rede neural. Essa rede
mapeia o rosto de uma pessoa
no corpo de outra. Isso seria
feito quadro a quadro.

No início, era necessário
ter conhecimentos avançados
para utilizar o Deep Fake. En-
tretanto, após a criação de di-

O Deep Fake está cada vez mais comum
e assusta com o poder da tecnologia

Armando Kolbe Júnior - professor
do curso de Investigação Profissio-

nal do Centro Universitário
Internacional Uninter.

versos apps, os processos fo-
ram automatizados, tornando-
se mais acessíveis e aumentan-
do a utilização criminosa da
ferramenta. Começaram a sur-
gir diversos vídeos pornográ-
ficos estrelados por personali-
dades diversas. Uma das falhas
que pode ser observada nesses
vídeos é que os coadjuvantes
quase não piscam.

Além dos filmes pornográ-
ficos, algumas personalidades

estão sendo colocadas em lo-
cais e situações em que nun-
ca estiveram, trazendo inú-
meros constrangimentos. In-
felizmente é possível, inclu-
sive, criar um álibi, forjar um
momento e colocar, por
exemplo, um CEO ou mesmo
um político em situações de
difícil reparação - principal-
mente frente ao imediatismo
das pessoas em não entender
que determinado vídeo pode

ser falso e que a manipula-
ção depende da criatividade
do editor e de quantos víde-
os da celebridade (ou mesmo
seus) estejam disponíveis fa-
cilmente na internet.

Um caso recente envolveu
o partido político da Bélgica
Socialistische Partij, anders
(Partido Socialista, Mas Dife-
rente) que criou e divulgou o
Deep Fake. Nesse caso, um
falso Donald Trump, presiden-

FERRAMENTA TECNOLÓGICA É UTILIZADA
PRINCIPALMENTE EM VÍDEOSUU te dos Estados Unidos, solici-

tava à população do país bel-
ga o voto pela renúncia ao
Acordo de Paris, um tratado
que rege políticas climáticas.
O vídeo utilizou-se de psicolo-
gia reversa, já que concluiu-
se que a maioria do povo vo-
taria contra somente para
contrariar a mensagem do
presidente americano.

Uma das maneiras de nos
protegermos dessas ferramen-
tas de manipulação é evitar o
compartilhamento de vídeos
com desconhecidos, ou mes-
mo não postá-los em redes so-
ciais, dificultando assim o tra-
balho do editor em pegar seu
rosto e colocá-lo em outro ví-
deo comprometedor.

Além dos vídeos, vemos
constantemente nas notícias
questões sobre assuntos que
viralizaram nas redes sociais,
como áudios e textos atribuí-
dos a famosos, mas que na
verdade são #FAKE.

O maior problema é o dis-
cernimento do que é verda-
deiro e falso. Portanto, re-
comenda-se evitar a distri-
buição de textos, áudios e
vídeos sem o conhecimento
da fonte original. Fazendo
isso, pode-se facilmente co-
meter o erro de distribuir
notícias falsas e atender aos
interesses de criminosos.

Brasileiros confiam mais na
tecnologia do que em seres humanos

Mais da metade dos brasileiros prefe-
rem deixar os seus dados pessoais nas
mãos da tecnologia do que nas mãos de
humanos. Em uma pesquisa feita pela
multinacional de cibersegurança Palo
Alto Networks, 52% dos 1.006 entrevis-
tados revelaram ter mais confiança em
serviços de inteligência artificial do que
em seres humanos.

ESTUDO MOSTRA QUE MAIS DA
METADE DOS BRASILEIROS PREFERE
QUE SUAS INFORMAÇÕES ESTEJAM

NAS MÃOS DA TECNOLOGIA

Em parceria com a empresa de pesqui-
sa YouGov e a especialista em cibersegu-
rança, Jessica Baker, uma pesquisa com
mais de mil brasileiros foi realizada para
entender o que a população, de maneira
geral, pensa sobre deixar informações pes-
soais, senhas e outros dados aos cuidados
de segurança das novas formas tecnológi-
cas – como a inteligência artificial e a crip-
tografia de dados.

No entanto, nem todos os entrevistados
acreditam que precisam depender exclusi-
vamente da tecnologia. 54% dos entrevis-
tados gostariam de saber mais como cui-
dar da segurança virtual de suas informa-
ções particulares, e 82% disseram estar
fazendo o possível para se prevenir.
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ROBÔS QUE SE MOVEM DE MANEIRA AUTÔNOMA E INTELIGENTE TOMANDO DECISÕES E
PREVENDO CENÁRIOS ESTÃO MAIS PRÓXIMOS DO QUE SE IMAGINA.

A Inteligência Artificial já chegou na indústria

De acordo com previsões
do Gartner, até o final de
2019, a Inteligência Artifici-
al irá criar mais empregos no
mundo do que extingui-los. O
instituto aponta que a IA vai
gerar 2,3 milhões de postos
de trabalho até 2020, en-
quanto 1,8 milhão de empre-
gos serão substituídos pela
automação. Embora o uso de
IA ainda esteja longe de ser
comum aqui no Brasil, já exis-
tem aplicações na indústria
que estão ao alcance de todos.

Segundo dados da consul-
toria IDC, os gastos globais
com IA chegarão à R$ 140
bilhões este ano. Isso signifi-
ca que, para além dos estu-
dos acadêmicos, essas novas
tecnologias já estão em fase
de implementação. E existem
diversas maneiras de se apli-
car a Inteligência Artificial em
equipamentos industriais.
Uma delas, e talvez a mais
avançada de todas, explora o
ramo do aprendizado de má-
quinas que utiliza códigos e
algoritmos computacionais
para tornar um sistema capaz
de tomar decisões com base
em análises complexas, que
aumentam a acuracidade de
inspeções de qualidade, por
exemplo. Com isso, podemos
ter equipamentos de visão

com o uso de Inteligência Ar-
tificial que permite inspecio-
nar 100% dos produtos e em-
balagens produzidos.

Além dos sistemas de vi-
são, a IA pode ser integrada
à robôs móveis e colaborati-
vos, que fazem o transporte
de peças e equipamentos den-
tro da fábrica. Esses robôs
são geralmente desenvolvi-
dos para substituir os huma-
nos em tarefas consideradas
insalubres ou com riscos er-
gonômicos, seja pela repeti-
ção com que são executadas
ou pelo peso excessivo en-
volvido no transporte des-
sas cargas. Os robôs podem
circular de maneira autôno-
ma por uma planta fabril e
integrados à IA e são capa-
zes de prever a necessidade
de reposição de peças, entre
outras atividades.

Seja qual for a finalidade
da aplicação, a Inteligência
Artificial representa um sal-
to na transformação digital
que caminha para uma rea-
lidade na qual a interconec-
tividade dos equipamentos e
as análises de dados tomam
cada vez mais espaço em de-
cisões estratégicas do negó-
cio. Embora esses investi-
mentos em novas tecnologi-
as aliadas à IA ainda estejam

ganhando popularidade no
mercado brasileiro, já temos
exemplos de grandes monta-
doras, indústrias de bens de
consumo e farmacêuticas
com projetos implementados
ou em fase de implementação.

Os ganhos que os investi-
mentos em tecnologias de
ponta trazem vão além do
aumento de performance e
competitividade. Investir em

robotização também está
atrelado ao aumento da qua-
lidade nos produtos e servi-
ços e precisão nas atividades
executadas por esses equipa-
mentos inteligentes. Na prá-
tica, a transformação digital
impacta positivamente todos
os elos da cadeia produtiva
de um setor e traz benefícios
para o desenvolvimento do
País. E as possibilidades são

infinitas, seja por meio de
processos mais inteligentes,
robotizados ou automatiza-
dos, o importante é entrar no
cenário digital e estar real-
mente preparado para acom-
panhar as mudanças que ain-
da estão por vir.

*Gustavo Baumgarten é General
Manager da Pollux Vision.

Iveco apresenta novo pesado com
conectividade desenvolvida com a Microsoft

NOVO IVECO S-WAY É APRESENTADO NA EUROPA. TRATA-SE DE UM CAMINHÃO PESADO TOTALMENTE PARA SUBSTITUIR O HI-WAY.
A nova família terá o nome

de Way e o S-Way é o primeiro
modelo de uma série que está
por vir para atender o novo
padrão de caminhões pre-
mium com diversas novas fun-
cionalidades de conectividade,
conforto e segurança.

O desenvolvimento con-
tou com parcerias estraté-
gicas de empresas de outros
segmentos, como Micro-
soft, Shell e Amazon.

Segundo a empresa, o S-
Way carrega todas os avan-
ços introduzidos no Hi-Way
e uma cabine totalmente
nova. Assim como Mercedes-
Benz, MAN, Scania e Volvo,
a Iveco também promete me-
lhor TCO (custo total de pro-
priedade) na nova geração
de caminhões pesados. Em
relação ao Hi-Way, a fabri-
cante italiana já promete
uma redução de 4% no con-
sumo de combustível devido
ao novo design da cabine.

A parte de conectividade
foi desenvolvimento em par-
ceria com a Microsoft, que
vai oferecer toda a platafor-

* Marcos Villela Editor da revista e
site Transporte Mundial desde

fevereiro de 2002.

ma de armazenamento e ge-
renciamento de dados de se-
gurança e serviços conecta-
dos, com acesso pelos propri-

etários por meio de smar-
tphone ou computador.

Na prática, a Iveco se-
gue a mesma linha de ser-

viços conectados e consul-
toria já oferecidos pela Sca-
nia, inclusive, no Brasil.
Funcionários da montado-
ra e de suas redes vão se
dedicar a ajudar os clien-
tes economizar combustível
e gastos com manutenção
para reduzir o custo por
quilômetro rodado.

A motorização é a mesma
existente no Stralis Hi-Way
europeu, com motores FPT
de 9, 11 e 13 litros (que vão
de 330 a 570 cavalos) e
com transmissão automati-
zada Hi-Tronix da ZF e em-
breagem eletrônica. Mesmo
a cabine sendo totalmente
nova, o S-Way mantém o
freio de mão manual e espe-
lhos retrovisores.



P
á
gi

n
a
 3O Debate - Tecnologia Máxima

Edição Número: 2700 - Belo Horizonte - Julho de 2019

Os artigos e colunas assinados não expressam necessariamente a opinião do jornal.

Gerente: Sandra Regina Valentim Maia
Projeto Gráfico: Carlos Alexandre DominguesDiretoria Executiva

Luisa Maria Maia Nobre - Redação
Eduardo Carvalhaes Nobre - Midias Digitais

Órgão de Utilidade Pública pela Lei 1.950,
da Câmara Municipal de Belo Horizonte

Paulo Pinheiro Chagas (1934-1953)
Oswaldo Nobre (1953-2007)

Site: www.odebate.com.br

Fundado em 1934
Diretor Responsável: Eduardo Carvalhaes Nobre

(Registro DR-MT/SRTE/MG - Nº 11.411)

Propriedade de O Debate Ltda - CNPJ: 19.403.088/0001-10
Redação - Av. Amazonas, 2234 - Santo Agostinho - 30180-003

Belo Horizonte/MG - (31) 3337-8008
Edição 2700 - Julho de 2019

O futuro dos meios de
pagamento por aproximação

ara mais de 500
milhões de pesso-
as em todo o mun-
do, isso já é pos-

sível, graças à nova geração
de meios de pagamentos por
aproximação - ou contac-
tless, em inglês.

Estamos falando de um
mercado em constante evolu-
ção e com amplo potencial.
Hoje, por exemplo, mais de
40% das operações de paga-
mento na Europa já são rea-
lizadas por meio de tecnologi-
as “sem contato” e a tendên-
cia é que esse número cresça
ainda mais até o fim desse
ano. Na Austrália, outro mer-
cado em destaque, aproxima-
damente 90% dos pagamentos
são feitos com o uso de car-
tões e gadgets habilitados ao
pagamento à distância.

Mesmo com todo esse su-
cesso mundo afora, é bem
possível que você esteja pen-
sando em quando será a nos-
sa vez aqui no Brasil. De
fato, nosso País ainda está
longe de apresentar números
como os dos mercados cita-
dos acima. A expectativa,
porém, é que esse cenário
mude rapidamente nos pró-
ximos anos, à medida que as
ofertas amadureçam e con-
quistem a simpatia e atenção
dos consumidores.

As projeções da Associa-
ção Brasileira das Empresas
de Cartões de Crédito e Servi-
ços (Abecs) indicam que o
volume de transações com
cartão de crédito e débito no
Brasil deverá crescer 17% este
ano e é esperado que as op-
ções contactless representem
uma boa fatia desse cresci-
mento, ampliando sua presen-
ça no total de operações.
Hoje, o pagamento sem con-
tato é responsável por menos
de 5% de todas as transações
ao redor do País e a expecta-
tiva é que essa quantidade
mais do que dobre até 2020.

O mais interessante, po-
rém, é notar que já existe
uma boa base para o uso
das tecnologias contactless
dentro de nosso mercado in-
terno. Estima-se, por exem-
plo, que mais de cinco mi-
lhões de cartões preparados

* Rodrigo Ladeira, diretor de
Marketing da Ingenico para

América Latina

para o pagamento por apro-
ximação já estejam em cir-
culação no ambiente nacio-
nal. Além disso, quase 70%
das máquinas de pagamen-
to contam com a tecnologia
NFC (Near Field Communi-
cation), necessária para a
conclusão das transações.
Sendo assim, o que impede,
então, a massificação desse
tipo de serviço no Brasil?

A resposta para essa per-
gunta passa por dois pontos
distintos. O primeiro é a ne-
cessidade de se conscientizar
os estabelecimentos comerci-
ais e operadores varejistas
sobre os benefícios reais da
adoção dos serviços de paga-
mento por aproximação, bem
como os usuários sobre as
vantagens do uso dessa mo-
dalidade – praticidade, agili-
dade e segurança, entre ou-
tros. A segunda parte dessa
missão de expansão é disse-
minar o conceito prático, com
a ampliação da presença de
dispositivos habilitados, fa-
zendo com que essas iniciati-
vas cheguem de fato ao dia a
dia do brasileiro.

Em relação à conscientiza-
ção, podemos citar o trabalho

realizado na indústria, com a
construção de terminais cada
vez mais inteligentes e segu-
ros. O pagamento sem conta-
to exige a transmissão de da-
dos via radiofrequência, defi-

nido diretamente por padrões
de alta segurança, com crip-
tografia e uso de recursos in-
teligentes (incluindo Inteli-
gência Artificial) que visam
evitar ameaças, incluindo
fraudes e clonagens.

PP

Outro ponto que merece
atenção é a praticidade. A ino-
vação aberta pelos meios de
pagamento sem contato inclui
a possibilidade de criar dispo-
sitivos vestíveis (wereables)
mais funcionais, indo dos atu-
ais relógios às roupas inteli-
gentes e adesivos. Ampliar a
gama de opções é uma grande
notícia para toda a cadeia de
negócios, tornando mais rá-
pida a experiência nas lojas
físicas, por exemplo.

O contacless é um meio
de pagamento mais rápido e
muito mais dinâmico. Pode-
mos usar essa tecnologia em
vários setores. Como exem-
plo, podemos destacar a cri-
ação de novos projetos ao
redor do mundo, que têm
utilizado o pagamento por
aproximação para melhorar
a rotina das pessoas, permi-
tindo o acesso mais simples
aos meios de transporte.

Assim como outros países,
o Brasil está na rota da evo-
lução dos meios de pagamen-
to e é importante construir
um ambiente eficiente, em
que a aceitação desse tipo de
tecnologia cresça conforme a
melhoria real da experiência

dos consumidores. Estamos
avançando e, aos poucos, no-
vos devices chegarão ao mer-
cado, agregando inteligência,
comodidade e segurança à
nossa vida. São essas inova-
ções, afinal, que irão tornar
o pagamento por aproximação
tão comum quanto passar um
cartão e digitar uma senha.

Vivemos o estágio inicial
de uma jornada que tem tudo
para aprimorar o modo como
consumimos e pagamos, as-
sim como foi o movimento das
compras on-line. As empresas
que souberam se antecipar e
oferecer aos seus clientes a
possibilidade de comprar pela
internet acabaram sendo re-
conhecidas como visionárias
e conquistaram importante
liderança em seus segmentos.
Agora todos têm uma nova
oportunidade de sair à frente
e se destacarem por meio da
oferta de um meio de paga-
mento eficiente e moderno. E
você, já está preparado para
essa nova era?

IMAGINE PAGAR O
METRÔ, MERCADO,

CINEMA E
RESTAURANTE COM
O MESMO CARTÃO,

SEM LEVAR NEM
UM SEGUNDO
SEQUER PARA

FECHAR CADA UMA
DESSAS

TRANSAÇÕES.
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DUBAI TEM METAS AUDACIOSAS: GERAR 25% DE SUA ENERGIA A PARTIR DE FONTES
LIMPAS ATÉ 2030 E 75% ATÉ 2050, O EQUIVALENTE A 42 MIL MEGAWATTS.

Revestimento solar colorido
de Dubai chega ao Brasil

No Brasil, uma solução de Sistemas
Fotovoltaicos Integrados criada pela
Swissinso SA e licenciada para Emira-
tes Insolaire já está na fase final de
homologação junto ao Inmetro, pas-
sando por testes de laboratório no Ins-
tituto de Energia e Ambiente (IEE), da
Universidade de São Paulo.

Trata-se do Kromatix – um vidro
solar colorido para revestimento de
fachadas. Além de gerar energia a par-
tir de uma fonte renovável com alta
eficiência, proporciona um revestimen-
to estético e perfeitamente integrado à
edificação. A tecnologia permite tanto
o armazenamento da energia em bate-
rias solares, como a utilização interli-
gada à rede local de fornecimento.

Dois projetos já estão confirmados
no Brasil. O primeiro deles é a fachada
do escritório da divisão da Fortlev So-
lar, em Vitória (ES), e o segundo é um
edifício comercial em Curitiba (PR). Se-
gundo Rogério Duarte, executivo para
a América do Sul, Central e Caribe da
SwissInso S.A., responsável pelo pro-
duto, outras dezenas de projetos já es-
tão em negociação, entre eles, um de
grande visibilidade em São Paulo.

A estimativa é atingir no Brasil um
volume de vendas de 40 mil m², até
2022, o que representa um faturamen-
to de US$ 21 milhões. “O Brasil pode
se tornar um dos principais mercados
para o Kromatix por ser um país com
grandes metrópoles, que não têm es-
paços para implantação de usinas em
solo, além de haver grande interesse
do segmento da construção civil em
entregar edificações com elevadas pon-
tuações para a certificação LEED (Lea-
dership in Energy and Environmental
Design)”, afirma Duarte.

O Kromatix é um material de aca-
bamento da construção civil com ex-
trema qualidade e elegância, provan-
do que, ao invés de se ter uma facha-
da passiva e que nunca trará retor-
no do investimento, agora é possível
proporcionar uma fachada mais bo-
nita, que produz energia com alta efi-
ciência, com uma pequena diferença
de custo que é amortizada rapida-
mente entre 4 a 8 anos.

Em breve, teremos como norma
na construção civil o conceito de ge-
ração e armazenagem de energia de
fonte renovável oriunda das paredes
das edificações.

A Emirates Insolaire é uma jo-
int venture entre a SwissInso, que
desenvolveu a tecnologia mundial-
mente patenteada do Kromatix, e a
Dubai Investments.

Hard Rock Café investe em
tecnologia brasileira de IoT

Com um conceito de adoção de
soluções inteligentes – como uso ra-
cional da água, eficiência energéti-
ca, redução, reutilização e recicla-
gem de materiais e recursos – o Hard
Rock Cafe colocou em funcionamen-
to as novas chopeiras da ChoppUP,
startup brasileira de IoT (Internet
das Coisas), que desenvolve equipa-
mentos de alta eficiência para o dis-
pensamento de líquidos e presta ser-
viços de monitoramento de dados.

Em apenas uma semana de uso
dos novos dispositivos, que servem
a bebida pelo fundo do copo, o res-
taurante registrou uma redução de
17% no desperdício. O restaurante
ainda viu a produtividade de equipe
dobrar: a mesma quantidade de pes-
soas consegue servir o dobro de co-
pos num mesmo período, além de
conseguir realizar outras atividades
simultâneas ao serviço.

"Os benefícios são precisamente
monitorados pelo nosso sistema de
sensoriamento que já vem instalado
nos equipamentos e captura os da-
dos do serviço, transmitindo-os em

EM PARCERIA COM A STARTUP CHOPPUP, A UNIDADE DE CURITIBA SERVE AS BEBIDAS
POR MEIO DE UMA MÁQUINA QUE ENCHE OS COPOS DE BAIXO PARA CIMA

fundo dos copos e canecas, sejam de
vidro, plástico ou metal, é possível
aproveitar até 99% do barril.

O Hard Rock Cafe Curitiba é o
primeiro a utilizar o sistema de de-
tecção de barril vazio, também de-
senvolvido pela startup que, por
meio do aplicativo, avisa o funcio-
nário quando o barril de chope está
prestes a terminar, evitando ainda
mais desperdício do líquido e atraso
no processo de troca.

tempo real para o nosso sistema de
gerenciamento – não é possível geren-
ciar o que não se pode medir", expli-
ca Bruno Salman, CFO da ChoppUp.

Com 18 saídas de bebidas, as cho-
peiras estão instaladas em quatro
pontos de serviços do estabelecimen-
to, disponibilizando cinco tipos de
chopes. A solução moderna e tecno-
lógica é atrativa aos olhos dos clien-
tes e também dos proprietários. Por
meio de uma válvula acoplada no


