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TECHNOLOGY & EMOTION



POR UMA TECNOLOGIA 
EMOCIONALMENTE 
INTELIGENTE

NÓS DESENVOLVEMOS A TECNOLOGIA, E A 
TECNOLOGIA NOS DESENVOLVE. DEVEMOS 
CRIAR ESSE FUTURO JUNTOS E DE FORMA 
EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

Já parou para pensar em como nossa relação com 
a tecnologia é carregada de emoção? A ansiedade 
que sentimos quando ficamos sem nosso celular ou 
a alegria de vermos uma foto bonita no Instagram 
são alguns exemplos. Mas ainda que cada um tenha 
reações distintas à tecnologia, nossos gadgets não 
foram desenhados pensando nas nossas emoções. E 
como seria o mundo com máquinas emocionalmente 
inteligentes?

Esse é o tema da pesquisa de Pamela Pavliscak, 
CEO da Change Sciences - companhia que ajuda 
organizações a criar experiências e produtos 
emocionalmente relevantes e duradouros. Ela foi a 
convidada da edição do KES (Knowledge Exchange 
Session), realizada dia 21/8. Para ela, nossa tecnologia 
é radicalmente insuficiente para nossas emoções. 
“Existe muita inteligência [no sentido computacional], 
mas pouca inteligência emocional”, afirmou.



MUITOS DE NÓS PROCURAMOS ALGUM 
TIPO DE PERSONALIDADE EM UM ROBÔ 
PARA PODERMOS NOS ENGAJAR, COMO SE 
FOSSEM HUMANOS. QUEREMOS QUE ELES 
SE TORNEM CADA VEZ MAIS COMO NÓS, 
PORÉM, INTERNAMENTE, AS PESSOAS 
VÃO SE TORNANDO UM POUCO MAIS 
ROBÓTICAS”, DISSE A PALESTRANTE. 

Durante sua apresentação, Pamela tratou de possíveis 
“eras tecnológicas” para os próximos anos. A primeira 
delas, prevista para 2020, é a era dos robôs sociáveis. 
De certa maneira, já conhecemos alguns exemplos. 
Basta ver um robô com “pinta” de humano. Não se 
tratam de  criaturas super realistas, mas de dispositivos 
com olhos, movimentos, gestos, falas e alguma história 
de vida. 

2020: A ERA DOS ROBÔS SOCIÁVEIS



Para exemplificar o raciocínio, Pamela citou um estudo 
conduzido por ela em que fez as pessoas ouvirem suas 
próprias vozes após interagirem com uma assistente 
virtual. O resultado foi que ao interagir com um robô, 
elas acabam falando como um.

Nessa era, ficaremos mais íntimos dos robôs nas 
mais diversas aplicações, aumentando nossas 
capacidades e habilidades. No entanto, os robôs 
ainda não serão capazes de decifrar emoções, o 
que deve acontecer a seguir.



Uma pesquisa da consultoria Gartner deste ano 
aponta que máquinas vão saber mais sobre nossas 
emoções do que nós mesmos. Mas ainda estamos 
longe disso. Alguns algoritmos tentam indicar 
se uma pessoa está triste ou alegre analisando 
expressões faciais. A tarefa, no entanto, é complexa. 
Outros fatores como fala, biometria, linguagem 
corporal, a forma de escrever e até de andar devem 
ser considerados para trazer um pouco mais de 
precisão quando a ideia é detectar emoções.

Outra discussão questiona se as emoções são 
universais. Os algoritmos fazem generalizações, 
mas palavras e sinais podem ter significados 
distintos em diferentes culturas, o que torna a 
análise de emoção ainda mais complexa.

Na prática, existem algumas aplicações que tentam,  

por exemplo, evitar que pessoas enviem 
e-mails grosseiros. Um plugin chamado Crystal 
sugere palavras mais apropriadas para lidar com 
determinadas pessoas, com base em inteligência 
artificial. Outras aplicações tentam decifrar o que um 

bebê - e até mesmo o seu cachorro - está sentindo. 

2025: A ERA DAS MÁQUINAS QUE 
LEEM EMOÇÕES



Essas tecnologias já estão sendo usadas em robôs 
sociais como o Pepper, da japonesa Softbank. Ele 
consegue perceber alguns sinais básicos de emoção, 
como um sorriso, e fazer uma análise do tom de voz. 
Baseado nisso, é capaz de reconhecer se a pessoa 

está de bom ou mau humor.

Por enquanto, a área que mais explora a capacidade 
dessas percepções é a publicidade. (Quem usa 
a linha amarela do metrô aqui em São Paulo já 
deve ter reparado nas câmeras próximas a painéis 
publicitários). Também por meio de inteligência 
artificial, alguns anunciantes conseguem saber se uma 
peça está sendo bem recebida ou não pelo público.

Mas para Pamela, há aplicações muito mais 
interessantes e inovadoras dessas tecnologias. 
Para psicólogos, a “leitura de emoções” pode 
oferecer diagnósticos melhores. No setor de 
transporte, saber se o motorista está estressado 
ou cansado pode evitar acidentes. Para se ter uma 
ideia, a previsão é de que em 2025 o mercado de 
inteligência emocional seja gigante. A consultoria 
Market Research Future estima que o setor vai 
movimentar US$ 50 bilhões.



Em um mundo em que as máquinas conseguem 
entender nossas emoções, os humanos podem 
atingir algo, até então, visto como utópico. “A 
primeira coisa que a gente aprende é que nunca 
vamos dominar as emoções. No entanto, creio 
que em 2030, vamos ver essa evolução com a 
tecnologia”, disse Pamela.

Pode parecer assustador imaginar que máquinas 
serão capazes de decifrar nossas emoções. É 
natural, nesse cenário, pensar sobre as consequências 

negativas. Uma reflexão pertinente trata da nossa 
relação com as grandes empresas. Geralmente, os 
usuários cedem muitas informações a elas sem saber 

ao certo o que é feito com esses dados. 

Mas para Pamela, o desenvolvimento de tecnologias 
que levam em consideração a inteligência emocional 
nos farão mais produtivos e devem transformar a 
forma como nos relacionamos e nos entendemos. 
“Se conseguirmos criar algo que entenda a beleza 
e a complexidade das emoções, talvez façamos 
progresso em áreas que nem tínhamos pensado, 
promovendo uma melhor comunicação, conexão, 
compaixão e empatia”, disse.

2030: A ERA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL



Neste segundo momento, Isabella Souza, do 
Grupo O Boticário, perguntou sobre a importância 
dos fatores culturais na leitura de emoções. Ela 
deu como exemplo o fato de latinos usarem muita 
linguagem corporal. 

Pamela comentou que ainda existe uma grave 
deficiência tecnológica, pois o que está por aí na 
leitura de sentimento e emoções é baseado em 
teorias da década de 60. “Temos uma grande 
simplificação atualmente. A detecção de emoções 
pode nos ajudar, mas temos de estar cientes 
que a tecnologia ainda não consegue fazer uma 
leitura completa.”

Já o Vinicius Malinoski, do Google, abordou sobre 
como a inteligência emocional pode ser usada no 
ambiente de trabalho e se Pamela acredita que o 
componente emocional poderá ser medido.

A palestrante respondeu que algumas empresas 
já estão trabalhando nisso, de não só analisar o 

desempenho em executar tarefas, mas as emoções. 
Além disso, afirmou que as máquinas, por mais 
inteligentes que se tornem, nunca terão emoções 
como as nossas. 

“Penso que as máquinas vão entender alguns 
sentimentos e fazer ações que se pareçam com 
isso, mas não são emoções humanas”.

Q&A



EXCHANGE 
SESSION



NÃO FALTARAM BOAS IDEIAS PENSADAS A PARTIR DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DAS 
MÁQUINAS. NA HORA DE COLOCAR A MÃO NA MASSA E ATERRISSAR AS REFLEXÕES 

PROPOSTAS POR PAMELA EM SUA PALESTRA, OS PARTICIPANTES, DIVIDIDOS EM 
GRUPOS, FORAM CONVIDADOS A COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS EMOCIONAIS 

RELACIONADAS À TECNOLOGIA, A PARTIR DE UM SENTIMENTO ESPECÍFICO, 
COMO MEDO, RAIVA, TRISTEZA... 

CADA UM DESENHOU IDEIAS DE COMO A TECNOLOGIA PODERIA AJUDAR A 
SOLUCIONAR, MINIMIZAR OU MAXIMIZAR TAIS SENTIMENTOS. O OBJETIVO FOI 

INCENTIVAR AS PESSOAS A PENSAR IDEIAS RÁPIDAS E MENOS RACIONAIS, TENDO A 
EMOÇÃO COMO GATILHO. 



O sentimento que o grupo do Caio Franchi, do 
Google, trabalhou foi a tristeza. Para minimizar o 
discurso de ódio no mundo dos games, ele propôs 
a criação de uma espécie de ranking de jogadores 
melhor avaliados, como uma forma de incentivar 
um comportamento melhor. 



O grupo do Gustavo Lang, da Microsoft, trabalhou o 
sentimento de nostalgia. Eles sugeriram usar realidade 
aumentada e um holograma para “trazer de volta” 
pessoas que já se foram. O grupo da Vanessa Santos, 
da Mandic Rivendel, considerou a criação de um app 
para juntar famílias e crianças na fila de espera para 
adoção. A ideia é agilizar o processo para conectar as 
partes envolvidas.



PARA PAMELA, IMAGINAR O FUTURO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL É IMAGINAR QUE 
ELA ESTARÁ EM TODOS OS LUGARES, PARA TODO MUNDO. 

“NÓS DESENVOLVEMOS A TECNOLOGIA, E A TECNOLOGIA NOS DESENVOLVE. DEVEMOS 
CRIAR ESSE FUTURO JUNTOS E DE FORMA EMOCIONALMENTE INTELIGENTE.”
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