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introdução

Todos os anos, ensinamos a ciência de dados a centenas de alunos,  

e todos eles estão fascinados pela inteligência artificial (IA). E colo‑

cam grandes questões. Como é que um carro aprende a conduzir ‑se 

a si mesmo? Como é que a Alexa percebe o que eu estou a dizer? 

Como é que o Spotify escolhe listas de reprodução tão boas para 

mim? Como é que o Facebook reconhece os meus amigos nas fotos 

que eu publico? Estes alunos têm noção de que a IA não é um an‑

droide de ficção científica do futuro; já está presente aqui e agora, 

e está a mudar o mundo ao ritmo de um smartphone de cada vez. 

Todos eles querem compreendê ‑la, e todos querem fazer parte dela.

Mas os nossos estudantes não são os únicos entusiasmados com  

a IA. A sua exaltação é partilhada pelas maiores empresas do mundo — 

desde a Amazon, Google e Facebook na América, até à Baidu, Tencent 

e Alibaba na China. Como poderá ter ouvido, estas grandes empresas 

tecnológicas estão a travar uma competição dispendiosa e global pelos 

talentos da IA, os quais elas consideram essenciais para o seu futuro. 

Há anos que as vemos a seduzir recém ‑licenciados com ofertas de sa‑

lários superiores a 300 mil dólares anuais e com muito melhor café do 

que o que temos na universidade. Agora vemos muitas mais compa‑

nhias a envolverem ‑se na disputa do recrutamento para IA — empresas 

com quantidades enormes de dados relativos a, por exemplo, seguros 

ou ao setor petrolífero, que estão a avançar com as suas próprias ofertas 

de enormes salários e requintadas máquinas de café expresso.
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No entanto, ainda que esta competição seja real, achamos que há 

uma propensão muito mais poderosa a atuar no mundo da IA atual 

— uma tendência de difusão e disseminação, em vez de concentração. 

Sim, todas as grandes empresas tecnológicas estão a tentar arrebanhar 

talento matemático e de codificação. Mas, ao mesmo tempo, as ideias e 

as tecnologias subjacentes à IA estão a alastrar ‑se a uma velocidade ex‑

traordinária: às empresas mais pequenas, a outras áreas da economia, 

a entusiastas, a codificadores e a investigadores em todo o mundo. Essa 

tendência de democratização, mais do que qualquer outra coisa, é o que 

hoje entusiasma os nossos alunos enquanto contemplam uma vasta 

gama de problemas que praticamente imploram boas soluções de IA. 

Quem teria imaginado, por exemplo, que tantos universitários 

ficariam tão entusiasmados com a matemática dos pepinos? Bem, 

eles ficaram quando ouviram falar de Makoto Koike, um engenheiro 

de automóveis japonês cujos pais possuem uma quinta de pepinos.  

No Japão, os pepinos apresentam uma vertiginosa variedade de ta‑

manho, forma, cor, e espinhos — e com base nestes aspetos visuais 

têm de ser divididos em nove classes diferentes, a que correspondem 

diferentes preços de mercado. A mãe de Koike costumava passar oito 

horas por dia na triagem manual dos pepinos. Foi então que Koike des‑

cobriu que podia utilizar um software livre de IA da Google, chamado 

TensorFlow, para realizar a mesma tarefa. Para tal, tinha de codificar  

um algoritmo de aprendizagem profunda que conseguisse classifi‑

car um pepino com base numa fotografia. Koike nunca antes usara 

IA ou o TensorFlow, mas com todos os recursos gratuitos disponíveis, 

não achou difícil aprender a fazê ‑lo sozinho. Quando um vídeo da 

sua máquina de triagem operada com IA chegou ao YouTube, Koike 

tornou ‑se uma celebridade internacional de aprendizagem profunda 

dos pepinos. Não se tratou apenas de ter partilhado com as pessoas 

uma história feliz, poupando horas de trabalho duro à sua mãe. Ele 

também enviou uma mensagem de esperança a estudantes e codifi‑

cadores de todo o mundo: se a IA pode resolver problemas na pro‑

dução de pepinos, então pode fazê ‑lo praticamente em todo o lado. 
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E essa mensagem está agora a espalhar ‑se rapidamente. Atual‑

mente, os médicos estão a usar a IA para diagnosticar e tratar o can‑

cro. As empresas elétricas usam a IA para aperfeiçoar a eficiência 

na produção de energia. Os investidores usam ‑na para gerir o risco 

financeiro. As empresas petrolíferas utilizam ‑na para melhorar a 

segurança nas plataformas em alto ‑mar. As agências de segurança 

usam ‑na para caçar terroristas. Os cientistas usam ‑na para fazerem 

novas descobertas na astronomia, na física e nas neurociências. 

Empresas, investigadores e entusiastas em todo o mundo estão a 

usar a IA de milhares de maneiras diferentes, quer seja para detetar 

fugas de gás, minerar ferro, prever surtos de doenças, salvar abe‑

lhas da extinção, ou quantificar a discriminação sexual em filmes de  

Hollywood. E isto é apenas o começo.

Nós vemos a verdadeira história da IA como sendo a crónica des‑

ta disseminação: de um punhado de conceitos ‑base matemáticos 

que remontam a várias décadas, ou mesmo a séculos, até aos super‑

computadores e máquinas que falam/pensam/separam pepinos dos 

dias de hoje, e até às novas e omnipresentes maravilhas digitais do 

amanhã. O nosso objetivo neste livro é contar ‑lhe essa história. É em 

parte uma história de tecnologia, mas é principalmente uma história 

de ideias, e das pessoas por detrás dessas ideias — pessoas de uma 

época muito anterior, discretas, que apenas estavam a tentar resol‑

ver os seus próprios problemas que envolviam matemática e dados,  

e que não tinham qualquer ideia acerca do papel que as suas soluções 

desempenhariam na conceção do mundo moderno. No final dessa 

história irá perceber o que é a IA, de onde ela vem, como funciona, 

e porque é importante na sua vida.

O Que Significa, Verdadeiramente, «IA»?

Quando ouvir «IA», não pense num androide. Pense num algo‑

ritmo. Um algoritmo é um conjunto de instruções passo a passo, 
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tão explícitas que até algo com uma «mente» tão literal como um 

computador pode segui ‑las. (Talvez tenha ouvido a anedota do robot 

que ficou preso para sempre no duche por causa do algoritmo na 

embalagem de champô: «Ensaboar. Enxaguar. Repetir.») Por si só, 

um algoritmo não é mais inteligente do que um berbequim elétri‑

co; apenas executa uma coisa muito bem, como ordenar uma lista 

de números ou pesquisar fotografias de animais fofinhos na Inter‑

net. Mas se conseguirmos juntar muitos algoritmos, e encadeá ‑los 

de uma maneira inteligente, podemos produzir IA: uma ilusão de 

comportamento inteligente de um domínio específico. Por exemplo: 

considere um assistente digital como o Google Home, ao qual pode 

colocar uma questão como «Onde é que posso comer os melhores 

tacos ao pequeno ‑almoço em Austin?». Esta pergunta espoleta uma 

reação em cadeia de algoritmos: 

••  Um algoritmo converte a onda sonora inicial num sinal 

digital.

••  Outro algoritmo traduz esse sinal numa cadeia de fo‑

nemas portugueses, ou sons percetualmente distintos, 

como «ta ‑kus ‑aw pekenwal’mosu.»

••  O algoritmo seguinte segmenta esses fonemas em pala‑

vras: «tacos ao pequeno ‑almoço».

••  Essas palavras são enviadas para um motor de busca — 

ele próprio um imenso oleoduto de algoritmos que pro‑

cessa a pergunta e devolve uma resposta.

••  Outro algoritmo formata a resposta numa frase coerente.

••  Um algoritmo final verbaliza essa frase de maneira a que 

não soe a um robot: «Os melhores tacos ao pequeno‑

‑almoço em Austin são no Julio’s, na Duval Street. Deseja 

obter direções?»

Isso é IA. Praticamente todos os sistemas de IA — quer se tra‑

te de um carro autónomo, de um separador de pepinos automático 
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ou de um software que monitoriza a sua conta do cartão de crédito 

alertando para fraudes — seguem um modelo semelhante ao deste 

«oleoduto de algoritmos». O oleoduto recebe dados de um domínio 

específico, executa uma cadeia de cálculos e emite uma previsão ou 

uma decisão.

Os algoritmos utilizados em IA têm duas caraterísticas distin‑

tivas. A primeira é estes algoritmos tipicamente lidarem com pro‑

babilidades em vez de certezas. Um algoritmo de IA, por exemplo, 

não dirá de forma absoluta que uma dada transação com o cartão  

de crédito é fraudulenta. Ao invés, transmitirá que a probabilidade de  

fraude é de 92 por cento — ou qualquer outro valor que ele con‑

sidere face aos dados. A segunda é a forma como os algoritmos 

«sabem» quais as instruções que devem seguir. Nos algoritmos tra‑

dicionais, como os que operam websites ou processadores de tex‑

to, essas instruções são fixadas previamente por um programador.  

Na IA, contudo, as instruções são aprendidas pelo próprio algorit‑

mo, diretamente a partir de «dados de treino». Ninguém diz a uma 

IA como classificar transações com cartão de crédito em fraudulen‑

tas ou legítimas. Em vez disso, o algoritmo observa muitos exemplos 

de cada categoria (fraudulenta, não fraudulenta) e descobre o padrão 

que distingue uma da outra. Na IA, o papel do programador não 

é dizer ao algoritmo o que deve fazer. É dizer ao algoritmo como 

treinar ‑se a si próprio para o que deve fazer, recorrendo aos dados  

e às leis das probabilidades.

Como É Que Chegámos Até Aqui?

Os sistemas modernos de IA, como um carro autónomo ou um as‑

sistente digital doméstico, entraram em cena muito recentemente. 

Mas talvez fique surpreendido por saber que a maioria das grandes 

ideias na IA são, de facto, antigas — algumas têm centenas de anos —  

e que os nossos antepassados têm ‑nas usado para resolver problemas  



nick polson e james scott

12

há gerações. Por exemplo: considere os carros que se conduzem a 

si próprios. A Google lançou um carro deste tipo em 2009. Mas irá 

descobrir no Capítulo 3 que uma das ideias principais para o funcio‑

namento desses carros foi descoberta por um pastor presbiteriano 

na década de 1750 — e que esta ideia foi usada há mais de 50 anos 

por uma equipa de matemáticos para resolver um dos mistérios 

mais espetaculares da Guerra Fria.

Ou então considere a classificação de imagens, como o software 

que automaticamente marca os seus amigos nas fotos no Facebook. 

Os algoritmos para processamento de imagens têm ‑se tornado ra‑

dicalmente melhores nos últimos cinco anos. Mas no Capítulo 2 

aprenderá que as ideias ‑chave neste domínio remontam a 1805 —  

e que estas ideias foram usadas há um século, por uma astrónoma 

pouco conhecida chamada Henrietta Leavitt, para ajudar a respon‑

der a uma das questões mais profundas que os humanos alguma vez 

colocaram: quão grande é o Universo?

Considere ainda o reconhecimento do discurso, um dos grandes 

triunfos da IA dos últimos anos. Os assistentes digitais como a Alexa 

ou o Google Home são notavelmente fluentes na linguagem e apenas 

irão melhorar. Mas a primeira pessoa a conseguir que um computa‑

dor percebesse inglês foi uma contra ‑almirante na Marinha dos Esta‑

dos Unidos, e ela fê ‑lo há quase 70 anos. (Veja no Capítulo 4.)

Estes são apenas três exemplos de um facto extraordinário: para 

onde quer que olhe na IA, irá encontrar uma ideia com a qual as 

pessoas se debatem há já muito tempo. Assim, em muitos aspetos, 

o grande quebra ‑cabeças histórico não é porque está a IA a aconte‑

cer agora, mas porque não aconteceu há muito mais tempo. Para 

explicar este enigma temos de olhar para três forças tecnológicas fa‑

cilitadoras que trouxeram estas ideias veneráveis para uma nova era.

O primeiro facilitador da IA é o crescimento exponencial ao 

longo de décadas da velocidade dos computadores, habitualmente  

conhecido por Lei de Moore. É difícil transmitir intuitivamente quão 

rápidos os computadores se tornaram. O clichê costumava ser que 
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os astronautas da Apollo aterraram na Lua munidos de computado‑

res com menos capacidade do que uma calculadora de bolso. Mas 

isto já não é bem assim, porque... o que é uma calculadora de bolso? 

Por isso vamos antes tentar uma analogia com carros. Em 1951, um 

dos computadores mais rápidos era o UNIVAC, que efetuava dois 

mil cálculos por segundo, enquanto um dos carros mais rápidos era 

o Alfa Romeo 6C, que fazia 177 quilómetros por hora. Tanto os carros 

como os computadores foram melhorados desde 1951 — mas se os 

veículos tivessem melhorado ao mesmo ritmo dos computadores, 

então um Alfa Romeo moderno faria oito milhões de vezes a veloci‑

dade da luz.

O segundo facilitador de IA é a nova Lei de Moore: o crescimen‑

to explosivo na quantidade de dados disponíveis, dado que toda a 

informação da humanidade tornou ‑se digitalizada. A Biblioteca do 

Congresso dos EUA consome 10 terabytes de armazenamento, mas 

só em 2013, os dados que as quatro grandes empresas tecnológi‑

cas — Google, Apple, Facebook e Amazon — recolheram atingiram 

cerca de 120 mil vezes este valor. E isso foi há uma vida, em anos de  

Internet. O ritmo de acumulação de dados está a acelerar mais de‑

pressa do que um foguetão Apollo; em 2017, mais de 300 horas de ví‑

deo foram carregadas para o YouTube em cada minuto, e mais de um 

milhão de imagens foram postadas no Instagram quotidianamente. 

Mais dados significa algoritmos mais inteligentes.

O terceiro facilitador é a computação em nuvem. Esta tendência 

é praticamente invisível para os consumidores, mas teve um enorme 

efeito democratizador na IA. Para ilustrar isto vamos recorrer a uma 

analogia entre dados e petróleo. Imagine que todas as empresas do 

início do século xx possuíam algum petróleo, mas tinham elas pró‑

prias de construir as infraestruturas para extrair, transportar e refi‑

nar esse petróleo. Para começar, qualquer empresa que tivesse uma 

ideia nova para dar bom uso ao seu petróleo ter ‑se ‑ia deparado com 

enormes custos fixos; como consequência, a maior parte do petróleo 

teria permanecido no solo. Bem, a mesma lógica aplica ‑se aos dados, 
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o petróleo do século xxi. A maioria dos entusiastas ou das pequenas 

empresas enfrentaria custos proibitivos se tivesse de comprar todo o 

equipamento e deter o conhecimento necessário para construir um 

sistema de IA a partir dos seus dados. Mas os recursos de computa‑

ção em nuvem fornecidos por consórcios como a Microsoft Azure,  

a IBM e a Amazon Web Services transformaram esses custos fixos 

em custos variáveis, alterando radicalmente o cálculo económico 

para o armazenamento e análise de dados em larga escala. Hoje, 

qualquer pessoa que queira utilizar o seu «petróleo» pode fazê ‑lo 

com custos reduzidos, alugando a infraestrutura de outrem.

Quando estas quatro tendências se juntam — processadores 

mais rápidos, conjuntos gigantescos de dados, computação em nu‑

vem e, acima de tudo, boas ideias — obtém ‑se uma explosão do tipo 

supernova tanto na procura como na capacidade de usar a IA para 

resolver problemas reais.

Ansiedades com a IA

Já lhe contámos quão entusiasmados os nossos alunos estão com 

a IA e como as maiores empresas do mundo se apressam a abraçá‑

‑la. Mas estaríamos a mentir se disséssemos que toda a gente foi tão 

otimista em relação a estas novas tecnologias. Na verdade, muitas 

pessoas estão ansiosas, quer seja por causa dos seus empregos,  

da privacidade dos dados, da concentração de riqueza ou de russos 

com contas ‑bots de notícias falsas no Twitter. Algumas pessoas — 

entre as quais a mais famosa é Elon Musk, o empreendedor no setor 

da tecnologia por trás da Tesla e da SpaceX — pintam um quadro 

ainda mais negro, um em que os robots se tornam autoconscientes, 

decidem que não gostam de ser governados pelas pessoas e come‑

çam a governar ‑nos com um punho de silicone.

Falemos primeiro da preocupação de Musk. As opiniões dele 

receberam bastante atenção, presumivelmente porque as pessoas 
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estão atentas quando um membro da classe multimilionária disrup‑

tiva fala acerca da inteligência artificial. Musk tem afirmado que a 

humanidade, ao desenvolver a tecnologia da IA, está a «invocar um 

demónio», e que as máquinas inteligentes são «a maior ameaça à 

nossa existência» enquanto espécie.

Depois de ler este livro, poderá decidir por si mesmo se conside‑

ra que estas preocupações são credíveis. Contudo, queremos alertá‑

‑lo antecipadamente de que é muito fácil cair numa ratoeira a que 

os cientistas cognitivos chamam «heurística da disponibilidade»:  

o atalho mental em que as pessoas avaliam a plausibilidade de uma 

afirmação ao basearem ‑se nos exemplos que nesse instante surgem 

nas suas mentes. No caso da IA, a maior parte dos exemplos advêm 

da ficção científica e são essencialmente maléficos — do Extermi‑

nador ao Borg e ao Hal 9000. Nós pensamos que estes exemplos de 

ficção científica têm um forte efeito de ancoragem, que faz com que 

muitas pessoas vejam a narrativa da «maléfica IA» de maneira me‑

nos cética do que deviam. Afinal de contas, só porque conseguimos 

sonhar e fazer um filme acerca dela não quer dizer que a consiga‑

mos desenvolver. Atualmente ninguém tem qualquer ideia de como 

criar um robot com inteligência geral, à imagem de um humano ou 

de um Exterminador. Talvez os seus descendentes distantes descu‑

bram como fazê ‑lo; talvez eles até programem a sua criação para que 

aterrorize os descendentes distantes de Elon Musk. Mas isso será 

um problema e uma escolha deles, porque nenhuma das opções dis‑

poníveis hoje em dia nem sequer remotamente predestina tal pos‑

sibilidade. Agora, e no futuro próximo, as máquinas «inteligentes» 

apenas são espertas nos seus domínios específicos:

 •  A Alexa consegue ler ‑lhe uma receita para esparguete à 

bolonhesa, mas não consegue picar a cebola e certamente 

não se virará contra si com uma faca de cozinha.

 •  Um carro autónomo pode levá ‑lo até ao campo de futebol, 

mas não consegue arbitrar o jogo, quanto mais decidir 
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por si só atá ‑lo a um dos postes da baliza e chutar a bola 

contra as suas partes sensíveis.

Além disso, considere o custo de oportunidade de nos preo‑

cuparmos com a eventualidade de em breve sermos conquistados 

por robots autoconscientes. Focarmo ‑nos agora nesta possibilidade 

é equivalente à de a Havilland Aircraft Company, tendo realizado  

o primeiro voo com um jato comercial em 1952, preocupar ‑se com 

as implicações das viagens à velocidade warp a galáxias distantes. 

Talvez um dia, mas neste momento há coisas muito mais importan‑

tes com que nos inquietarmos — como, para levar a analogia com o 

jato um pouco mais longe, estabelecer uma política inteligente para 

todos os aviões presentemente no ar.

O tema da política conduz ‑nos a todo um outro conjunto de an‑

siedades acerca da IA, muito mais plausível e imediato. Irá a IA criar 

um mundo sem empregos? Irão as máquinas tomar decisões sobre 

a nossa vida, sem nunca prestarem contas? Irão as pessoas que de‑

têm os robots mais inteligentes acabar por dominar o futuro?

Estas questões são profundamente importantes, e ouvimo ‑las a 

serem debatidas a toda a hora — em conferências de tecnologia, 

nas páginas dos jornais mais importantes do mundo e ao almoço 

com os nossos colegas. Convém que saiba antecipadamente que não 

encontrará as respostas a estas perguntas neste livro, porque nós 

não as conhecemos. Tal como os nossos alunos, estamos definiti‑

vamente otimistas em relação ao futuro da IA e esperamos que no 

final do livro partilhe esse otimismo. Mas não somos economistas 

do trabalho, especialistas em política ou adivinhos. Somos cientistas 

de dados e também somos académicos, o que significa que o nosso 

instinto é permanecer firmemente no nosso caminho, onde confia‑

mos nas nossas competências. Podemos ensinar ‑lhe acerca da IA, 

mas não podemos ao certo dizer o que o futuro trará.

No entanto, podemos dizer ‑lhe que encontrámos um conjunto de 

narrativas que as pessoas usam para enquadrar este assunto e que as 
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consideramos todas incompletas. Estas narrativas enfatizam a rique‑

za e o poder das grandes empresas tecnológicas, mas negligenciam 

a enorme democratização e difusão da IA que já está a acontecer. 

Elas destacam os perigos de as máquinas tomarem decisões impor‑

tantes com base em dados distorcidos, mas não reconhecem o en‑

viesamento ou a flagrante malícia na tomada de decisões humanas 

com que temos vivido desde sempre. Acima de tudo focam ‑se inten‑

samente no que as máquinas poderão retirar, mas perdem de vista o 

que poderemos receber em troca: empregos diferentes e melhores, 

novas conveniências, fim do trabalho duro, locais de trabalho mais 

seguros, melhores cuidados de saúde, menos barreiras linguísticas, 

novas ferramentas de aprendizagem e de tomada de decisões, que 

nos ajudarão a sermos pessoas melhores e mais inteligentes.

Considere a problemática do emprego. Nos Estados Unidos, os 

pedidos de subsídios de desemprego continuaram a atingir novos 

mínimos entre 2010 e 2017, mesmo com a IA e a automatização 

a ganharem corpo enquanto forças económicas. O ritmo da auto‑

matização robótica foi ainda mais implacável na China; todavia, 

aí os salários têm vindo a aumentar há anos. Isso não quer dizer 

que a IA não tenha ameaçado os empregos das pessoas individual‑ 

mente. Tem ‑no feito e continuará a fazê ‑lo, tal como o tear mecânico 

ameaçou os empregos das tecedeiras, e como de igual forma o carro 

pôs em perigo os empregos dos condutores de charretes. As novas 

tecnologias sempre alteraram a composição dos empregos necessá‑

rios à economia, colocando pressão descendente no salário de algu‑

mas áreas e ascendente no de outras. Com a IA não será diferente,  

e nós apoiamos fortemente programas de formação profissional e 

de apoio social para providenciarem ajuda significativa aos afetados 

pela tecnologia. Neste caso, um rendimento básico universal até po‑

derá ser a solução, como parecem pensar muitos patrões de Silicon 

Valley — nós não nos arrogamos saber. Mas os argumentos de que a 

IA criará um futuro sem empregos não são, até ao momento, total‑

mente apoiados pelos exemplos concretos.
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Depois há a questão do domínio do mercado. A Amazon, a Google,  

o Facebook e a Apple são empresas gigantescas com tremendo po‑

der. É crucial que sejamos vigilantes perante esse poder, de modo a 

que não seja usado para sufocar a concorrência ou minar as regras 

democráticas. Mas não se esqueça de que estas empresas são bem‑

‑sucedidas porque criaram produtos e serviços que as pessoas ado‑

ram. E só manterão o sucesso se continuarem a inovar, o que não é 

fácil para grandes organizações. Além disso, lemos muitas previsões 

de que as atuais grandes empresas tecnológicas permanecerão sem‑

pre dominantes, e descobrimos que habitualmente estas previsões 

nem sequer explicam o passado e muito menos o futuro. Lembra‑

‑se de quando a Dell e a Microsoft dominavam na computação? Ou 

de quando a Nokia e a Motorola eram dominantes nos telemóveis  

— tão dominantes que era difícil imaginar outro cenário? Lembra‑

‑se de quando todos os advogados tinham um BlackBerry, quando 

todas as bandas estavam no Myspace, ou quando todos os servidores 

pertenciam à Sun Microsystems? Lembra ‑se da AOL, da Blockbuster 

Video, da Yahoo!, da Kodak, ou do Walkman da Sony? As empresas 

vêm e as empresas vão, mas o tempo continua a avançar, e os gadgets 

só ficam cada vez mais fixes.

Nós assumimos uma perspetiva prática sobre a emergência da 

IA: ela está aqui hoje, e haverá mais amanhã, quer qualquer um de 

nós goste ou não. Estas tecnologias irão trazer imensos benefícios, 

mas também refletirão, inevitavelmente, os nossos pontos fracos en‑

quanto civilização. Como resultado haverá ameaças a que devemos 

estar atentos, quer seja à privacidade, à igualdade, às instituições 

existentes ou a algo em que ninguém ainda sequer pensou. Temos 

de enfrentar estas ameaças com políticas inteligentes — e se temos 

a esperança de elaborar políticas inteligentes num mundo de co‑

mentários superficiais de 140 carateres, é essencial que enquanto 

sociedade alcancemos um ponto em que possamos discutir estes 

assuntos de uma maneira equilibrada, que reflita tanto a sua impor‑

tância como a sua complexidade. O nosso livro não irá apresentar 
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essa discussão. Mas irá mostrar ‑lhe o que necessita de compreender 

caso queira desempenhar um papel devidamente informado nessa 

discussão.

Uma Nota Sobre Matemática

Antes de começarmos, devemos fazer um último aviso: irá encon‑

trar alguma matemática neste livro. Mesmo que nunca se tenha con‑

siderado uma pessoa com jeito para a matemática, por favor não 

se preocupe. A matemática da IA é surpreendentemente simples e 

prometemos ‑lhe que estará à altura. Também prometemos que va‑

lerá o esforço: se entender um bocadinho da matemática subjacente  

à IA, descobrirá que ela se torna muito menos misteriosa.

Podíamos ter escrito um livro acerca da IA sem qualquer tipo de 

matemática, segundo a teoria que ouvimos ao longo da nossa vida 

de que podemos escolher matemática ou amigos, mas não as duas 

coisas. No início o nosso editor implorou ‑nos que usássemos esta 

abordagem, resmungando algo entre dentes acerca de «perdermos 

três mil leitores por cada símbolo matemático», ou talvez fossem 

«cinco mil leitores por cada letra grega». O que quer que tenha sido, 

dissemos não, que fosse para o διαβο!, porque a nossa experiência 

mostra ‑nos que podemos ter muito mais fé em si do que isso. En‑

tre nós os dois, já ensinamos ciência de dados e probabilidade há  

40 anos, incluindo a muitos universitários e alunos de MBA que 

chegaram até nós pré ‑instalados com este vírus horrível que faz com 

que realmente não gostem de matemática. Contudo, vimos como os 

olhos desses mesmos alunos se iluminam quando aprendem como 

é que todas as fantásticas aplicações de IA de que ouviram falar, da 

Alexa até ao reconhecimento de imagem, realmente funcionam — 

como é que, quando mergulhamos no essencial, tudo se reduz a 

probabilidades em grandes volumes de dados com esteroides. Eles 

acabam por perceber que as equações nunca foram difíceis. No final, 
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eles até se sentem empoderados pela matemática e apercebem ‑se de 

que, nas circunstâncias certas, pensar um pouco mais como uma 

máquina — isto é, tomar decisões usando dados e as leis da probabi‑

lidade — até pode ajudá ‑los a serem pessoas mais espertas.

Assim, junte ‑se a nós ao longo dos próximos sete capítulos, nos 

quais apresentaremos sete figuras históricas fascinantes, cada uma 

com uma importante lição que lhe explicará porque necessitam as 

máquinas inteligentes de pessoas inteligentes, e vice ‑versa. Ficará 

com um quociente de inteligência artificial maior e com um novo 

entendimento sobre quão brilhantes os seres humanos podem ser 

quando aliam as suas mentes às tecnologias.
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1

o refugiado

Sobre personalização: como um emigrante húngaro utilizou 

a probabilidade condicionada para proteger aviões do fogo 

inimigo durante a Segunda Guerra Mundial, e como as empresas 

tecnológicas atuais estão a usar a mesma matemática para fazerem 

sugestões personalizadas para filmes, músicas, notícias  

— até mesmo medicamentos contra o cancro.

A Netflix chegou tão longe, tão rapidamente, que é difícil lembrarmo‑

‑nos de que começou como uma empresa de «máquina a aprender 

por e ‑mail». Ainda em 2010, o negócio principal da empresa envol‑

via encher envelopes vermelhos com DVD que jamais incorreriam 

«em multas por atraso!». Cada envelope regressaria alguns dias após 

o envio, a par com uma avaliação do assinante acerca do filme usan‑

do uma escala de 1 a 5. À medida que os dados dessas avaliações se 

acumulavam, os algoritmos da Netflix procuravam padrões e, com o 

passar do tempo, os assinantes iriam receber melhores recomenda‑

ções para filmes. (Este tipo de IA é geralmente chamado «sistema de 

recomendação»; nós também gostamos do termo «motor de suges‑

tão».) O Netflix 1.0 estava tão focado em melhorar o seu sistema de 

recomendação que em 2007, para grande entusiasmo de matemá‑

ticos geeks em todo o mundo, anunciou um concurso público para 

uma máquina de aprendizagem automática, com um prémio de um 

milhão de dólares. A empresa colocou num servidor público alguns 

dos seus dados com as classificações, e desafiou todos os visitantes 
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a melhorar o próprio sistema da Netflix, chamado Cinematch, em 

pelo menos 10 por cento — ou seja, prever como iríamos classifi‑

car um filme com uma precisão 10 por cento superior à da Netflix.  

A primeira equipa a ultrapassar o limiar dos 10 por cento receberia 

o dinheiro.

Ao longo dos meses seguintes, a empresa foi inundada por 

milhares de respostas. Algumas ficaram tentadoramente perto do 

limiar dos 10 por cento, mas ninguém os ultrapassou. Então, em 

2009, após dois anos a refinarem o seu algoritmo, uma equipa au‑

todenominada BellKor’s Pragmatic Chaos finalmente submeteu o 

código de um milhão de dólares, derrotando o motor da Netflix com 

10,06 por cento. E ainda bem que não fizeram uma pausa para ve‑

rem um episódio extra de A Teoria do Big Bang antes de premirem o 

botão «submeter». A BellKor chegou à meta da corrida de dois anos 

apenas 19 minutos e 54 segundos à frente de uma segunda equipa, 

The Ensemble, que submeteu um algoritmo que também alcançava 

uma melhoria de 10,06 por cento — mas não foi suficientemente 

rápida.

Em retrospetiva, o Prémio Netflix foi um símbolo perfeito da 

dependência inicial da empresa de uma função central de aprendi‑

zagem automática: prever através de um algoritmo como é que um 

assinante iria classificar um filme. Depois, em março de 2011, três 

pequenas palavras alteraram para sempre o futuro da Netflix: House 

of Cards.

House of Cards foi a primeira «série original Netflix», a primeira 

tentativa de a empresa produzir televisão em vez de simplesmente 

distribuí ‑la. Inicialmente, a equipa de produção por trás de House 

of Cards bateu à porta de todas as grandes cadeias de televisão com 

a sua ideia, e todas, sem exceção, estavam interessadas. Mas foram 

cautelosas — todas queriam ver primeiro um episódio‑piloto. O pro‑

grama, no fim de contas, é um conto de mentiras, traição e assassí‑

nio. Quase que podemos imaginar as grandes cadeias de televisão 

a perguntarem a si próprias: «Como podemos ter a certeza de que 
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alguém irá ver algo tão sinistro?» Bem, a Netflix teve. De acordo 

com os produtores do programa, a Netflix foi a única estação com 

coragem para dizer «Acreditamos em vocês. Processámos os nossos 

dados, e os resultados dizem ‑nos que a nossa audiência iria assistir 

à série. Não precisamos que façam um episódio ‑piloto. Quantos epi‑

sódios querem fazer?»1

Processámos os nossos dados e não precisamos que façam um episódio‑

‑piloto. Pense nas implicações económicas dessa afirmação para a in‑

dústria televisiva. No ano anterior ao da estreia de House of Cards, as 

grandes cadeias de televisão encomendaram 113 episódios ‑pilotos, 

com um custo total de perto de 400 milhões de dólares. Desses, ape‑

nas 35 foram para o ar, e tão ‑só 13 — um programa em nove — che‑

garam à segunda temporada. Claramente, as estações não tinham 

ideia alguma do que teria sucesso.

Então, o que sabia a Netflix em março de 2011 que as grandes 

estações desconheciam? O que fez com que o seu pessoal confiasse 

tanto na sua avaliação que esteve disposto a ir além de recomendar te‑

levisão personalizada e começar a produzir televisão personalizada?

A resposta fácil é que a Netflix tinha dados sobre a sua base de 

assinantes. Mas ainda que os dados fossem importantes, esta expli‑

cação é demasiado simples. As estações de televisão também tinham 

bastantes dados, sob a forma de classificações Nielsen, grupos fo‑

cais e milhares de inquéritos — e grandes orçamentos para recolher 

mais dados, caso acreditassem na sua importância.

Os cientistas de dados na Netflix, contudo, tinham duas coisas 

de que as estações televisivas não dispunham, coisas que eram tão 

importantes quanto os próprios dados: 1) um conhecimento profun‑

do das probabilidades, necessário para colocar as questões certas aos 

seus dados, e 2) a coragem para reconstruir todo o seu negócio em 

torno das respostas obtidas. O resultado foi uma transformação sur‑

preendente para a Netflix: de uma rede de distribuição, impulsionada  

por uma máquina de aprendizagem, para uma nova estirpe de em‑

presa de produção, em que cientistas de dados e artistas se uniam 
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para criar televisão fantástica. Ficou célebre a frase de Ted Sarandos, 

diretor de conteúdos da Netflix, numa entrevista à GQ: «O objetivo é 

transformarmo ‑nos na HBO mais depressa do que a HBO consegue 

transformar ‑se em nós.»2

Atualmente, poucas empresas utilizam a IA para personalização 

melhor do que a Netflix, e a abordagem em que ela foi pioneira ago‑

ra domina a economia online. O nosso rasto digital gera sugestões 

personalizadas para músicas no Spotify, vídeos no YouTube, produtos 

na Amazon, notícias do The New York Times, amigos no Facebook, 

anúncios no Google e empregos no LinkedIn. Os médicos, com base 

nos nossos genes, até podem usar a mesma abordagem para nos 

fornecer sugestões personalizadas para terapias contra o cancro.

Anteriormente, o algoritmo mais importante na nossa vida digital 

era a pesquisa, o que para a maioria de nós significava Google. Mas os 

algoritmos ‑chave do futuro dizem respeito a sugestões, não a pesqui‑

sa. A pesquisa é estreita e circunscrita; temos de saber o que procurar 

e estamos limitados pelo nosso próprio conhecimento e experiência. 

As sugestões, por outro lado, são ricas e ilimitadas; tiram partido do 

conhecimento acumulado e da experiência de biliões de outras pes‑

soas. Os motores de sugestões são como um «software sósia», que um 

dia poderá conhecer as suas preferências melhor do que você mesmo, 

pelo menos conscientemente. Quanto tempo faltará para que, por 

exemplo, possa dizer à Alexa «Estou a sentir ‑me aventureiro; marca‑

‑me uma semana de férias», esperando um ótimo resultado?

Obviamente, há imensa matemática sofisticada por trás destes 

motores de sugestões. Mas caso tenha uma fobia à matemática, tam‑

bém há algumas notícias muito boas. Acontece que existe apenas 

um conceito ‑chave que precisa de compreender, que é este: para 

uma máquina de aprendizagem, «personalização» significa «proba‑

bilidade condicionada».

Na matemática, uma probabilidade condicionada é a possibili‑

dade de uma coisa acontecer, tendo em conta que outra já aconte‑

ceu. Um ótimo exemplo é a previsão meteorológica. Se esta manhã 
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tivesse olhado pela janela e visto nuvens a acumularem ‑se, poderia 

assumir que provavelmente iria chover e levaria um guarda ‑chuva 

para o trabalho. Na IA expressamos este julgamento como uma 

probabilidade condicionada — por exemplo, «a probabilidade con‑

dicionada de chover esta tarde, dadas as nuvens desta manhã, é de  

60 por cento». Os cientistas de dados escrevem isto de modo um pou‑

co mais compacto: P (chuva esta tarde | nuvens esta manhã) = 60%.  

P significa «probabilidade» e a barra vertical significa «dado» ou 

«condicionada por». O que se encontra à esquerda da barra é o acon‑

tecimento em que estamos interessados. O que está à direita é o nos‑

so conhecimento, também chamado «acontecimento condicionan‑

te»: aquilo em que acreditamos ou que assumimos ser verdadeiro.

A probabilidade condicionada é como os sistemas de IA expres‑

sam julgamentos de uma maneira que reflete o seu conhecimento 

parcial:

••  Acabou de dar ao Sherlock uma pontuação elevada. Qual é 

a probabilidade condicionada de gostar de O Jogo da Imi‑

tação ou de A Toupeira?

••  Ontem ouviu o Pharrell Williams no Spotify. Hoje, qual é 

a probabilidade de querer ouvir o Bruno Mars?

••  Acaba de comprar comida biológica para cães. Qual é a 

probabilidade condicionada de também comprar uma co‑

leira para cães com GPS?

••  Segue o Cristiano Ronaldo (@cristiano) no Instagram. 

Qual é a probabilidade condicionada de responder a uma 

sugestão para seguir o Lionel Messi (@leomessi) ou o  

Gareth Bale (@garethbale11)?

A personalização funciona através das probabilidades condicio‑

nadas, que terão de ser estimadas a partir de conjuntos maciços de 

dados nos quais você é o acontecimento condicionante. Neste capítu‑

lo irá aprender um pouco da magia por trás de como isto funciona.
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Abraham Wald, Herói da Segunda Guerra Mundial

A ideia central subjacente à personalização é muito mais velha do 

que a Netflix, mesmo mais velha do que a própria televisão. De fac‑

to, se quer compreender a revolução da última década na maneira 

como as pessoas interagem com a cultura popular, então o melhor 

sítio para começar não é em Silicon Valley, em Brooklyn ou em Sho‑

reditch na sala de estar de um millennial que cortou o acesso ao te‑

lefone fixo e à televisão por cabo. Em vez disso é em 1944, nos céus 

sobre a Europa ocupada, onde o domínio de um homem sobre a 

probabilidade condicionada salvou as vidas de um número inaudito 

de tripulações de bombardeiros aliados na maior campanha aérea da 

história: o bombardeamento do Terceiro Reich.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a dimensão da guerra aérea 

sobre a Europa foi verdadeiramente impressionante. Todas as manhãs, 

vastos esquadrões de Lancaster britânicos e B ‑17 americanos descola‑

vam de bases em Inglaterra e voavam até aos seus alvos para lá do 

canal da Mancha. Em 1944, o conjunto das forças aliadas estava a lan‑

çar do ar mais de 15 milhões de quilos de bombas por semana. Mas,  

à medida que a campanha aérea se intensificou, o mesmo aconteceu às 

perdas. Numa mesma missão em agosto de 1943, os aliados enviaram 

376 bombardeiros a partir de 16 bases aéreas diferentes, num raide 

aéreo conjunto para bombardear fábricas em Scheinfurt e Ratisbona, 

na Alemanha. Sessenta aviões nunca regressaram — uma perda diária 

de 16 por cento. Nesse dia, o 381.º Grupo de Bombardeiros, que partiu 

da base da RAF em Ridgwell, perdeu nove dos seus 20 bombardeiros.3

Os aviadores na Segunda Guerra Mundial estavam dolorosa‑

mente conscientes de que cada missão era uma jogada de risco. Mas 

perante estas probabilidades sombrias, as tripulações dos bombar‑

deiros tinham pelo menos três defesas.

1.  Os seus próprios artilheiros na torre e na cauda, para repe‑

lir atacantes.
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2.  Os seus caças de escolta: os Spitfire e P ‑51 Mustang que os 

acompanhavam para os defender dos ataques da Luftwaffe.

3.  Um estatístico húngaro ‑americano chamado Abraham Wald.

Abraham Wald nunca abateu um Messerschmidt ou sequer viu 

o interior de um avião de combate. Não obstante, ele deu um con‑

tributo descomunal para o esforço de guerra aliado utilizando uma 

arma igualmente potente: a probabilidade condicionada. Especifi‑

camente, Wald construiu um sistema de recomendação que podia  

produzir sugestões personalizadas para a capacidade de sobre‑

vivência de diferentes tipos de aviões. No seu cerne, era tal e qual 

um sistema de recomendação moderno de IA para programas de 

televisão. E quando compreender como ele o construiu também 

compreenderá muito mais acerca da Netflix, Hulu, Instagram, Ama‑

zon, YouTube, e praticamente todas as empresas tecnológicas que 

alguma vez lhe fizeram uma sugestão automática que valeu a pena  

seguir.

Os Primeiros Anos de Wald

Abraham Wald nasceu em 1902 numa vasta família de judeus orto‑

doxos em Kolozsvár, na Hungria, que passou a pertencer à Roménia 

e que mudou o nome para Cluj a seguir à Primeira Guerra Mun‑

dial. O pai dele, que trabalhava numa padaria na cidade, criou um 

ambiente caseiro de aprendizagem e curiosidade intelectual para os 

seis filhos. O jovem Wald e os seus irmãos cresceram a tocar violino, 

a resolver quebra ‑cabeças matemáticos e a escutarem histórias aos 

pés do avô, um famoso e adorado rabino. Wald frequentou a univer‑

sidade local, licenciando ‑se em 1926. Depois foi para a Universida‑

de de Viena, onde estudou matemática com um distinto académico 

chamado Karl Menger.4

Em 1931, quando terminou o seu doutoramento, Wald despon‑

tara como um talento raro. Menger apelidou a dissertação do seu  



nick polson e james scott

28

pupilo como «obra ‑prima de matemática pura», descrevendo ‑a 

como «profunda, bela, e de importância fundamental». Mas nenhu‑

ma universidade austríaca contrataria um judeu, não importa quão 

talentoso, ou quanto veementemente o seu famoso conselheiro o re‑

comendasse. Assim, Wald procurou outras opções. Na verdade, ele 

disse a Menger que ficaria feliz por encontrar qualquer trabalho que 

lhe permitisse pagar as contas; tudo o que ele queria era continuar  

a demonstrar teoremas e a assistir a seminários de matemática.

No início, Wald trabalhou como professor particular de matemáti‑

ca de um banqueiro austríaco rico chamado Karl Schlesinger, a quem 

Wald ficou grato para sempre. Depois, em 1933, foi contratado como 

investigador pelo Instituto Austríaco para a Investigação de Ciclos 

Económicos, onde um outro académico famoso ficou impressionado 

com Wald: era o economista Oskar Morgenstern, o coinventor da teo‑

ria dos jogos. Wald trabalhou lado a lado com Morgenstern durante 

cinco anos, analisando a variação sazonal em dados económicos. Foi 

nesse instituto que pela primeira vez Wald se deparou com a estatís‑

tica, um assunto que em breve viria a definir a sua vida profissional. 

Mas sobre a Áustria acumulavam ‑se nuvens escuras. Como dis‑

se Menger, o conselheiro de Wald, «a cultura vienense assemelhava‑

‑se a uma cama de flores delicadas à qual o seu dono recusou solo 

e luz, enquanto um vizinho diabólico esperava uma oportunidade 

para destruir todo o jardim». A primavera de 1938 trouxe o desastre:  

o Anschluss. A 11 de março, o líder eleito da Áustria, Kurt Schuschnigg,  

foi deposto por Hitler e substituído por um fantoche nazi. Numa 

questão de horas, 100 mil tropas da Wehrmatch alemã marcharam 

sem oposição através da fronteira, e a 15 de março desfilavam em 

Viena. Num amargo presságio, Karl Schlesinger, o benfeitor de Wald 

nos anos difíceis de 1931–1932, suicidou ‑se nesse mesmo dia.

Felizmente para Wald, o seu trabalho em estatísticas económi‑

cas recebera atenção no estrangeiro. No verão anterior, em 1937, ele 

tinha sido convidado para ir à América por um instituto de investi‑

gação económica de Colorado Springs. Embora estivesse satisfeito  
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com o reconhecimento, inicialmente Wald estava hesitante em aban‑

donar Viena. Mas o Anschluss fê ‑lo mudar de ideias, ao testemunhar 

os judeus da Áustria tornarem ‑se vítimas de uma orgia de assassí‑

nio, roubo e traição. As suas lojas foram saqueadas, as suas casas 

vandalizadas, os seus cargos na vida pública esbulhados pelas Leis 

de Nuremberga — incluindo o cargo de Wald, no Instituto para a In‑

vestigação de Ciclos Económicos. Wald ficou triste por dizer adeus a  

Viena, a sua segunda casa, mas ele podia ver os ventos de loucura  

a soprarem mais fortes a cada dia.

Assim, no verão de 1938, correndo grande perigo, atravessou sor‑

rateiramente a fronteira com a Roménia e viajou em seguida para os 

EUA, iludindo os guardas que estavam sempre atentos a judeus que 

tentassem fugir do país. A decisão de partir provavelmente salvou‑

‑lhe a vida. Os pais de Wald, os avós e os cinco irmãos e irmãs fi‑

caram na Europa — e todos, à exceção do seu irmão Hermann, fo‑

ram assassinados durante o Holocausto. Nessa época, Wald vivia na 

América. Ele estava em segurança e a trabalhar arduamente, casado 

e com dois filhos, e encontrou consolo nas alegrias da sua nova vida. 

No entanto, permaneceria tão devastado pela dor face ao destino  

da sua família que nunca mais tocou violino.

Wald na América

Contudo, Abraham Wald iria fazer mais do que a sua quota ‑parte 

para garantir que Hitler sofresse as consequências.

Wald tinha 35 anos quando chegou à América no verão de 1938. 

Ainda que tivesse saudades de Viena, de imediato gostou da sua 

nova casa. Colorado Springs evocava as encostas dos Cárpatos da 

sua juventude, e os seus novos colegas receberam ‑no com carinho e 

simpatia. Todavia, ele não permaneceu muito tempo em Colorado. 

Oskar Morgenstern, que tinha ele próprio fugido para a América, 

encontrava ‑se agora em Princeton, e estava a contar aos seus ami‑

gos matemáticos por toda a Costa Leste acerca do seu antigo colega 



nick polson e james scott

30

Wald, que ele descrevia como um «cavalheiro» com «dons excecio‑

nais e grande poder matemático». A reputação de Wald continuou a 

crescer, e logo captou a atenção de um eminente professor de estatís‑

tica em Nova Iorque chamado Harold Hotelling. No outono de 1938, 

Wald aceitou uma oferta para integrar o grupo de Hotelling na Uni‑

versidade de Colúmbia. Começou como investigador associado, mas 

vingou tão rapidamente tanto como professor quanto como investi‑

gador que logo lhe ofereceram um cargo permanente na faculdade.

Nos finais de 1941, Wald já estava há três anos em Nova Iorque, 

e os riscos do que se passava do outro lado do oceano eram claros 

para todos exceto para os obstinadamente cegos. Durante dois des‑

ses anos, a Grã ‑Bretanha tinha estado a combater sozinha contra os 

nazis, a lutar, como disse Churchill, «para salvar não só a Europa 

como também a humanidade». No entanto, durante esses dois lon‑

gos anos, a América tinha permanecido à margem. Foi preciso o 

bombardeamento de Pearl Harbor para despertar o povo americano 

do seu torpor, mas finalmente acordaram. Os homens mais jovens 

logo avançaram para se alistarem. As mulheres foram trabalhar em 

fábricas e unidades de enfermagem. E os cientistas apressaram‑

‑se para os seus laboratórios e quadros de ardósia, principalmente 

os muitos emigrantes que aterrorizados fugiram dos nazis: Albert 

Einstein, John von Neumann, Edward Teller, Stanislaw Ulam e 

centenas de outros refugiados brilhantes que deram um impulso  

decisivo à ciência americana durante a guerra.

Abraham Wald também estava desejoso de responder à chama‑

da. A sua oportunidade chegou prontamente, quando o seu colega 

W. Allen Wallis o convidou para se juntar ao Grupo de Investigação 

Estatística (SRG — Statistical Research Group) de Colúmbia. O SRG 

tinha sido inaugurado em 1942 por quatro estatísticos que se reu‑

niam periodicamente numa sala velha no Rockefeller Center, no cen‑

tro de Manhattan, para prestar consultoria estatística aos militares. 

Enquanto académicos, eles inicialmente não estavam acostumados 

a fornecer conselhos sob pressão. Por vezes isto originava episódios 
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que comicamente revelaram uma fraca perspetiva das exigências da 

guerra. Nos primeiros tempos do SRG, um matemático queixou ‑se 

ressentidamente acerca de ser forçado por uma secretária a poupar 

papel, tendo de escrever as equações em ambos os lados da folha.

Mas os dias de aprendizagem não duraram muito. Em 1944,  

o Grupo de Investigação Estatística tinha amadurecido e transfor‑ 

mou ‑se numa equipa de 16 estatísticos e 30 jovens mulheres das 

universidades de Hunter e Vassar que tratavam do trabalho com‑

putacional. A equipa tornou ‑se uma fonte indispensável de aconse‑

lhamento técnico para os militares do Departamento de Pesquisa 

Científica e Desenvolvimento, e a sua orientação era procurada pelos 

mais altos níveis de comando — e obtinham resultados. Os estatís‑

ticos de Colúmbia não desenvolveram algo tão temível ou famoso 

como as equipas reunidas na mesma época em Los Alamos ou em 

Bletchley Park, mas a sua missão era mais ampla, e o seu efeito na 

guerra foi profundo. Eles estudaram combustíveis para foguetes, 

torpedos, fusíveis de proximidade, a geometria do combate aéreo 

ou a vulnerabilidade dos navios mercantes — qualquer coisa que 

envolvesse matemática e que fizesse avançar o esforço de guerra. Tal 

como o diretor do grupo, Wallis, mais tarde recordou:

Durante a Batalha das Ardenas em dezembro de 1944, vá‑

rios oficiais de alta patente do Exército voaram da batalha até 

Washington, passaram um dia a debater as melhores configu‑

rações dos fusíveis de proximidade para rajadas aéreas de pro‑

jéteis de artilharia contra tropas terrestres e voaram de volta 

para a batalha [...] Este tipo de responsabilidade, embora raras 

vezes mencionado, estava sempre presente na atmosfera e 

exercia uma pressão poderosa, generalizada e ininterrupta.5

Felizmente, era uma equipa de investigadores com algu‑

mas das melhores mentes matemáticas do país, muitas das quais 

iriam liderar as suas matérias de eleição: dois vieram a ser reitores  
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de universidades; quatro exerceram as funções de presidente da  

Associação Americana de Estatística; Mina Rees tornou ‑se a primei‑

ra mulher presidente da Associação Americana para o Desenvolvi‑

mento da Ciência; Milton Friedman e George Stigler receberam o 

Prémio Nobel da Economia. E nesta equipa de estrelas, Abraham 

Wald era uma espécie de LeBron James: o homem que fazia tudo. 

Apenas os problemas mais difíceis faziam o caminho até à sua se‑

cretária, pois até mesmo os seus colegas génios reconheciam que, 

nas palavras do diretor do grupo, «o tempo do Wald era demasiado 

valioso para ser desperdiçado».

Wald e os Aviões Desaparecidos

O contributo mais célebre de Wald para o trabalho do grupo foi um 

artigo em que inventou um ramo da análise de dados, conhecido por 

amostragem sequencial. A sua perspicácia matemática mostrou às 

fábricas como poderiam produzir menos peças defeituosas para tan‑

ques e aviões simplesmente através da implementação de protocolos 

de inspeção mais inteligentes. Quando este artigo foi desclassificado 

pelos militares, transformou Wald numa celebridade académica e 

alterou o rumo das estatísticas do século xx, pois investigadores de 

todo o lado apressaram ‑se a aplicar as ideias matemáticas de Wald 

em novas áreas — especialmente em ensaios clínicos, onde ainda 

hoje esse conhecimento é aplicado.

Mas aqui a nossa história, acerca do crescimento exponencial da 

personalização ao estilo Netflix, está relacionada com uma outra con‑

tribuição de Abraham Wald universalmente incompreendida: o seu 

método para elaborar recomendações personalizadas da capacidade 

de sobrevivência para aeronaves.

Todos os dias, as forças aéreas aliadas enviavam imensos esqua‑

drões de aviões para atacarem alvos nazis e muitos aviões regressa‑

vam tendo sofrido danos de fogo inimigo. A dada altura, alguém na 
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Marinha teve a ideia inteligente de analisar a distribuição dos danos 

nestes aviões regressados. O pensamento era simples: se se conse‑

guisse encontrar padrões de onde os aviões estavam a ser atingidos, 

então podia ‑se recomendar o local para os reforçar com blindagem 

adicional. Estas recomendações, ademais, podiam ser personaliza‑

das para cada avião, dado que os riscos para um ágil caça P ‑51 eram 

muito diferentes dos que seriam para um pesado bombardeiro B ‑17.

A estratégia simplista seria colocar mais blindagem onde quer 

que se observasse mais buracos de balas nos aviões regressados. 

Mas isto seria uma má ideia, porque a Marinha não tinha quaisquer 

dados sobre os aviões que eram abatidos. Para ter uma ideia de como 

isto é tão importante, considere um exemplo extremo. Suponha que 

um bombardeiro podia ser abatido com um único tiro no motor, 

mas que era invulnerável a tiros na fuselagem. Se isso fosse verdade, 

então os analistas de dados da Marinha veriam centenas de aviões a 

regressar com buracos de balas inócuos na fuselagem — mas não 

veriam um único a regressar com buracos em volta do motor, dado 

que todos esses aviões ter ‑se ‑iam despenhado. Sob este cenário,  

se simplesmente se adicionasse blindagem onde se vissem buracos 

de balas — na fuselagem —, então na verdade estar ‑se ‑ia a afetar os 

bombardeiros, adicionando peso que os «protegeria» de um perigo 

inexistente.

Este exemplo ilustra um caso extremo de viés de sobrevivência. 

Embora o mundo real seja muito menos extremo — balas no motor 

não são cem por cento letais, nem na fuselagem são cem por cento 

inócuas — mantém ‑se o ponto estatístico: o padrão de danos nos 

aviões regressados tinha de ser cuidadosamente analisado.

Nesta encruzilhada, temos de fazer uma pausa para referir dois 

apartes importantes. Primeiro, a Internet gosta imenso desta his‑

tória. Segundo, praticamente todas as pessoas que já a contaram 

— com a notável exceção de um artigo obscuro e altamente técnico 

publicado no Journal of the American Statistical Association em 1984 

— interpretam ‑na erradamente.6
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Experimente pesquisar «Abraham Wald» e «Segunda Guerra 

Mundial» no Google e veja o que encontra: publicações em blogues, 

umas atrás das outras, acerca de como um intrépido matemático 

impediu que aqueles palermas da Marinha fizessem uma asneira 

terrível e colocassem um monte de blindagem desnecessária na fu‑

selagem dos aviões. Nós lemos dúzias de coisas destas e poupámos‑

‑lhe a mesma triste tarefa ao criarmos o seguinte retrato falado.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha descobriu 

um padrão evidente de danos nos aviões que regressavam 

de missões de bombardeamento na Alemanha, no qual a 

maioria dos buracos de bala encontrava ‑se na fuselagem.  

Os tipos da Marinha chegaram à conclusão óbvia: colocar 

mais blindagem na fuselagem. Todavia, eles deram os seus 

dados a Abraham Wald, só para verificar novamente. As pe‑

quenas células cinzentas de Wald começaram a trabalhar.  

E então surge um relâmpago. «Esperem!», exclama Wald. 

«Isso está errado. Nós não vemos quaisquer danos nos mo‑

tores porque os aviões que são atingidos no motor nunca re‑

gressam. Vocês têm de adicionar mais blindagem ao motor, 

não à fuselagem.» Wald tinha assinalado a falha crucial no 

raciocínio da Marinha: viés de sobrevivência. O seu conselho 

final capaz de salvar vidas foi exatamente em sentido contrá‑

rio ao dos outros supostos especialistas: coloquem a blindagem 

onde não veem buracos de balas.

Conseguimos perceber porque esta versão da história é tão ir‑

resistível: o percurso da contraintuição acaba por fazer uma volta 

completa de 360 graus. Imagine perguntar a qualquer pessoa na 

rua, «Onde é que devemos colocar blindagem extra em aviões para  

os ajudar a sobreviver ao fogo inimigo?». Embora ainda não tenha‑

mos feito esta sondagem, suspeitamos de que «no motor» seria 

uma resposta popular. Mas numa primeira fase uma interpretação  
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simplista dos dados parece sugerir outra possibilidade: se os aviões 

regressados sofreram danos na fuselagem, então, por amor de Deus, 

vamos antes colocar aí a blindagem. Só um génio como Wald, pros‑

segue a história, consegue ver o cerne da questão, levando ‑nos de 

volta à nossa conclusão intuitiva inicial.

Lamentavelmente, tanto quanto conseguimos perceber através 

dos registos históricos, este relato tem muito pouco fundamento. 

Pior ainda, esta versão embelezada, em que a moral da história se 

prende com o viés de sobrevivência, passa ao lado do que é verda‑

deiramente importante acerca do contributo de Abraham Wald para 

o esforço de guerra dos Aliados. O problema obviamente era o viés 

de sobrevivência nos dados, e toda a gente sabia isso, de outro modo 

não teria havido qualquer razão para à partida chamar o Grupo de 

Investigação Estatística — a Marinha não precisava de um monte 

de professores de matemática só para contarem buracos de balas. 

A pergunta deles era mais específica: como estimar a probabilidade 

condicionada de uma aeronave sobreviver ao fogo inimigo num lo‑

cal específico, apesar do facto de grande parte dos dados relevantes 

não estarem disponíveis? O pessoal da Marinha não sabia como fa‑

zer isto. Eles eram realmente inteligentes, mas não é insulto dizer 

que não eram tão inteligentes quanto Abraham Wald.

A verdadeira contribuição de Wald foi muito mais subtil e mais 

interessante do que apresentar com bazófia o viés de sobrevivência a 

uma caricatura pateta de um comandante da Marinha. O seu toque 

de mestre não foi identificar o problema, mas inventar uma solução: 

um «sistema de recomendação sobre a capacidade de sobrevivên‑

cia» ou um método que poderia fornecer aos comandantes militares 

recomendações personalizadas acerca de como melhorar a capaci‑

dade de sobrevivência de qualquer modelo de aeronave, utilizando 

os dados de danos em combate. O algoritmo de Wald era, segundo 

o diretor do Grupo de Investigação Estatística, uma «obra engenho‑

sa da autoria de uma das maiores figuras na história da estatística 

americana».




