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"Campo de estudo que dá aos 
computadores a habilidade de aprender sem 

serem explicitamente programados" 
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Porque é importante
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Below you’ll find the messaging for the 
Brazilian set, translated to Portuguese by 
our consultant. Some have been left in 
English, as she felt that it was more 
appropriate.

If you would prefer to use a different 
translation than the one provided, or if 
there are additional messages you would 
like to include, please let us know. We 
would love your input on this!
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56 bilhões de dólares ao ano com propagandas













descrédito da media tradicional
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os problemas do 
sistema de recomendação
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a diferença entre ser host de um 
conteúdo e recomendar ele.

junho, 2020

denúncias de Guillaume Chaslot









tá, mas e eu com isso?
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como agir?
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Nós testamos os nossos dados de 
treinamento para nos assegurar que ele é 

representativo e justo?
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Nós estudamos e entendemos a 
possibilidade de diferentes formas de 

discriminação nos nossos dados?
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em diferentes grupos de usuários?
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Nosso time é diverso em opiniões, histórias e 
tipos de pensamento?
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Qual o tipo de consentimento do usuário nós 
precisamos para coletar esses dados?
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 Nós explicamos de forma clara pro usuário 
para que esses dados serão usados?
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 Nós listamos como esta tecnologia pode ser 
atacada ou subvertida para o uso 

inapropriado?
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Pessoas mal intencionadas podem usar o 
meu software para perseguir pessoas 

vulneráveis?
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Refletimos sobre as nossas métricas de 
otimização?
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mas eu tenho que lutar 
sozinha?
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