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Omdena – quem somos

Temos engenheiros de IA e entusiastas de 60 países colaborando para construir modelos de 
Inteligência Artificial

5 Mi de 

estudantes

de IA

Nossos parceiros são instituições líderes no mundo, startups orientadas a 
missões e ONGs para construir soluções com impacto duradouro
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Omdena – quem somos

Organizações submetem um caso a nossa plataforma e nós provemos o ambiente
apropriado e os talentos para resolver o desafio

Nosso lema: AI For Good
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Omdena – nossos desafios

E temos um histórico com vários desafios de Inteligência Artificial em projetos bem 
sucedidos em todo o mundo – um dos mais recentes com a Sintecsys

99% PRECISÃO

Classificando plantações e 
combatendo a fome no Nepal

36 colaboradores em parceria com o 
WFP da ONU no Nepal para combater 

a fome, localizando, rastreando e 
melhorando o crescimento de culturas

como arroz e trigo

Identificando topo de edifícios
em imagens de satélite de 

baixa resolução

Construindo um modelo para 
tratamento de TEPT

+30 colaboradores pesquisaram e 
prototiparam tecnologia e técnicas
para criar um chatbot inteligente

para mitigar / avaliar TEPT em locais
de baixo recurso

Detectando princípios de 
incêndio em florestas e 

plantações

Provendo energia renovável para
comunidades africanas

+40 colaboradores em parceria com a 
startup indiana Savera identificaram
topo de edifícios usando imagens de 
satélite para aumentar a adoção de 

energia solar na Índia

85% PRECISÃO

Desafios em progressoDesafios concluídos

E outros...

Na Nigéria, suprimento de energia
atende metade da pop. (198MM). 

Objetivo é usar imagens de satélite para
identificar melhores pontos para instalar

sistemas de energia renovável.
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Inteligência Artificial e aplicações – Definições básicas

Inteligência Artificial é bastante abrangente e produz aplicações de software, enquanto a 
ciência de dados produz insights e recomendações

-

● Definição de Inteligência: "Uma entidade é
inteligente na medida em que faz a coisa certa,
significando que de suas ações é esperado o
atingimento de seus objetivos." (Stuart J.
Russell)

Inteligência Artificial

Machine Learning 
(aprendizagem de máquina)

Deep Learning
(aprendizagem 

profunda)  
& 

Redes Neurais

Data Science 
(ciência de dados)

Software (aplicações) Slide deck (powerpoint) com 
insights e recomendações

Produto
final

Fonte: Andrew NG

Framework conceitual Algumas definições

● “Inteligência Artificial é a nova eletricidade”
(Andrew NG)

● "Inteligência Artificial é a ciência e engenharia
de fazer computadores se comportarem de
maneiras, que até recentemente, pensávamos
que requeresse inteligência humana." (Andrew
Moore)

● "Machine Learning é o estudo de algoritmos
computacionais que permitem programas de
computador melhorar automaticamente
através da experiência" (Tom M. Mitchell)
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Inteligência Artificial e aplicações - Demistificando

O progresso recente de pesquisa da IA tem sido quase exclusivamente na ampliação do 
leque de tarefas específicas que podem ser realizadas por algoritmos (IA estreita)

Inteligência Artificial

Inteligência Artificial Estreita Inteligência Artificial Geral

● Tarefas específicas. Ex:
̶ Agentes virtuais e chatbots
̶ Sugestões de pesquisas na internet
̶ Carros e outros veículos autônomos
̶ Recomendação de filmes na TV paga / músicas no 

Spotify / produtos em e-commerces
̶ Propaganda direcionada
̶ Reconhecimento de padrões
̶ Análises preditivas
̶ Reconhecimento de voz, discurso e escrita
̶ Tradução
̶ Automatização de tarefas repetitivas
̶ Agendamentos automáticos

● Faz tudo o que o ser humano faz e mais

Progresso recente de pesquisa+ -

+ conhecida 
pela ficção
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Inteligência Artificial e aplicações - Aplicações comuns

A aplicação mais comum é o Aprendizado Supervisionado que tem como foco mapear 
relações diretas de A para B

IA

Aprendizado 
supervisionado

Aprendizado não 
supervisionado

Aprendizado por 
reforço

Transferência de 
Aprendizado

A B
Email Spam? (sim ou 

não)

Audio Transcrição de 
texto

Inglês Português

Informação de 
anúncio e usuário

Clique? (sim ou 
não)

Informações de 
imagem, radar

Posição de outros 
carros

Imagem de um 
aparelho de telefone

defeito? (sim ou 
não)

Filtro anti-spam

Reconhecimento de 
discurso

Tradução de 
máquina

Propaganda online

Carro autônomo

Inspeção visual de 
manufatura

Principais 
aplicações

Entrada Saída Aplicação

1

2

3

4

5

6

Fonte: AI For Everyone
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Inteligência Artificial e aplicações – Exemplos de dados

A IA pode usar tanto dados estruturados quanto não estruturados para mapeamento das 
relações A -> B

Imagem Rótulo

Cachorro

Não cachorro

Cachorro

Não cachorro

Tamanho da casa
(m2)

# quartos Preço 
(R$ mil)

50 1 700

69 1 850

74 2 950

99 3 1200

232 4 2500

265 4 3200

A B A B

Dados Estruturados Dados Não Estruturados

Outros exemplos de dados = voz, texto, planilhas, bases de dados, 
vídeos, prontuários, exames, conteúdos de mídias sociais, etc
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Inteligência Artificial e aplicações – O que pode e o que não pode fazer

Um conceito "simples" e uma grande quantidade de dados tornam um problema mais fácil 
de ser resolvido pelo uso da Inteligência Artificial

● Aprendizado de um conceito "simples"
̶ Qualquer coisa que se faça com menos

que 1 segundo de pensamento
̶ Provavelmente já é automatizável ou será

em breve

O que torna um problema mais fácil de ser 
resolvido pela IA

1

● Grande quantidade de dados disponíveis
̶ Centenas, milhares e às vezes milhões de

unidades de dados (imagens, registros,
áudios, textos, etc)

̶ Tanto para A quanto para B
̶ E mapeando a relação de A para B
̶ Mas small data também funciona MUITO

bem em muitos casos e requer muito
menos investimento do que grandes
projetos com amplos investimentos em
big data

2

O que a IA pode e não pode fazer

E.g. Sistema automatizado de e-mails de resposta a clientes

Cliente envia email:
"Comprei esse liquidificador no site de vocês, e ele chegou há 2 dias atrás,
mas não gostei do aparelho. Posso devolver o produto?"

"PEDIDO DE DEVOLUÇÃO" Resposta:
"Sentimos muito que não tenha 
gostado. Apesar que 2 dias é 
um tempo muito curto para 
experimentar um produto novo 
...."

A B

Texto 1) Devolução
2) Problemas com 

transporte
3) Outros

Entrada Saída

Pode 
fazer

Não 
pode 
fazer

Fonte: AI For Everyone
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Inteligência Artificial e aplicações – Algumas discussões filosóficas sobre a IA

Risco de desemprego em massa
Armas de destruição em 

massa (no man in the loop)
Propaganda e Influência na 

opinião da população

Contexto

Algumas
perspectivas
e opiniões

●McKinsey Global Institute: de 40 a 160 MM de
mulheres no mundo devem mudar de ocupação até
2030. Secretárias, agendadores e contadores suscetíveis
a automação*

●Oxford Economics: 20MM de empregos de chão de
fábrica no mundo perdidos para robôs até 2030.

●BCG: 67% de executivos chineses e 50% dos americanos
esperam redução no número de funcionários nos
próximos 5 anos pelo avanço da robótica**

NOTA: *72% desses empregos em economias mais avançadas ocupados por mulheres; ** pesquisa global com mais de 1300 executivos e gerentes;

●Fórum Econômico Mundial: automação vai destruir
75MM de empregos e gerar 133MM novos no mundo
até 2022.

●Gartner: criação de empregos relacionados à IA vai gerar
2 MM de empregos líquidos em 2025.

VS

Através da automação de tarefas e atividades, os
robôs e algoritmos se tornam mais preciso, eficientes
e baratos que a mão de obra humana, promovendo a
redução dos postos de trabalho

Criação de armas de destruição em
massa guiadas por algoritmos de
Inteligência Artificial (ex: drones
swarm) sem um ser humano na
cadeia de decisões

Uso da IA aliada às redes sociais com
o intuito de dirigir opiniões, como
potencial influência em eleições e na
democracia (e.g. Cambridge Analytica
e Facebook)

●Yoshua Bengio: IA agora e no futuro
não terá senso e entendimento moral
de decisões, sobre o que é certo ou
errado. Muito perigoso.

●Yann Lecun: militares vão usar a IA
para operações cirúrgicas (um único
drone para abater uma pessoa
específica)

●Demis Hassabis: aplicações de IA
devem permanecer sobre controle
humano e serem usadas para
propósitos benéficos à sociedade em
geral

●Perigoso para democracia porque faz
pessoas agirem contra sua vontade e
crenças devido à manipulação
inerente.

Apesar de haver controvérsias, algumas discussões éticas têm sido mais relevantes no 
tocante à IA e seu impacto na sociedade humana como um todo
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Casos de interesse – Algumas empresas e aplicações no setor agro-florestal

No mundo, há empresas bem sucedidas na adoção da IA no campo – desde robôs até a 
identificação de pragas e doenças, e a previsão de eventos, criando valor econômico

Robôs agricultores Previsão analíticaGestão de colheita e do solo

NÃO EXAUSTIVO

●Desenvolveu robô chamado See & Spray que usa
visão computacional para monitorar e soltar
precisamente spray herbicida em pragas em
plantações de algodão.

● Segundo a empresa, a tecnologia elimina 80% do
volume de produtos químicos normalmente lançados
sobre colheitas e pode reduzir gastos com herbicidas
em 90%.

● Em setembro 2017, foi adquirida pela John Deere.

●Desenvolveu robô para ajudar fazendeiros a coletar e
empacotar morangos de forma automatizada.

● Falta de trabalhadores tem levado a milhões de
dólares em perdas na California e no Arizona.

● Companhia alega que 1 robô pode coletar 8 acres em
um único dia, substituindo o trabalho de 30 pessoas.

● A startup tech PEAT (Berlin) desenvolveu um app
sobre Deep Learning chamado Plantix, que identifica
defeitos potenciais e deficiências nutricionais no
solo. A análise leva em consideração a correlação de
padrões na folhagem com certos problemas no solo,
pestes e doenças.

●O app de reconhecimento de imagem identifica
possíveis defeitos através de imagens capturadas pela
câmera do smartphone de usuários.

● 95% de precisão (segundo a companha).

● A companhia usa algoritmos de Machine Learning em
conjunto com satélites para prever o tempo, analisar
colheitas e avaliar a presença de pestes e doenças
em fazendas.

● Previsões do tempo diárias são customizadas de
acordo com necessidades de clientes.

● A companhia usa drones para ajudar fazendeiros a
aumentar o retorno de vinhas e reduzir custos. Os
drones voam rotas pré-programadas e fotografam
imagens para análise regular por algoritmos de visão
computacional que identificam a saúde da vinha e as
condições de saúde dos cachos para adoção de
medidas.

● 50 acres em 24 minutos e 95% de precisão nos
resultados (segundo a companhia).

● Startup focada na análise de dados capturados de
satélites e drones.

● Segundo a empresa, a partir daí o software sabe
informar exatamente onde fertilizante é necessário e
pode reduzir a quantidade de fertilizante em
aproximadamente 40%.

Fonte: desktop research;
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Casos de interesse  - Omdena – Caso de aplicação de Inteligência Artificial em florestas

Startup de alta tecnologia estrangeira necessitava de um modelo para identificar árvores em 
imagens de satélite de alta definição – desenvolvemos um modelo com 96% de precisão!

Problema

Abordagem

Resultados

Modelo 
integrado 
com 96% 

de 
precisão!

Desenvolvimento e integração de 
algoritmos de ponta  de IA

+

=

Construção de modelo de classificação
para identificação de árvores em imagens
de satélite de alta definição e prevenção

de quedas de energia e incêndios

Gestão e anotação de 
imagens de satélite de 

alta definição com 
ferramentas de última

geração
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Casos de interesse - Omdena – Caso Sintecsys

Ainda estamos a 2 semanas do final do challenge, mas nossos melhores modelos já estão 
atingindo impressionantes 96% de precisão e 98% de ROC AUC para detecção de fumaça

Principais métricas da modelagem Exemplos de previsões dos modelos

Fonte: Omdena
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Obrigado!


