
intuição, especialmente quando aliada 
a anos de experiência, pode nos levar a 

tomar decisões incrivelmente certeiras. Os 
mais tarimbados jogadores de pôquer, por 
exemplo, são tão bons em interpretar as car
tas e os blefes dos adversários que, às vezes, 
parecem ter visão de raio-X. Sob pressão ex
trema, os mais calejados bombeiros anteveem 
como as chamas vão se espalhar por dentro 
de um prédio. E muitas enfermeiras experien
tes conseguem dizer se um bebê tem uma in
fecção perigosa apenas ao observá-lo - sem 
sequer precisar da confirmação dos exames 
que chegam do laboratório. 

Explicar esse fenômeno de forma racio
nal não é fácil. Os jogadores de pôquer dizem 
ter um "sexto sentido" os bombeiros "sentem" 

as intenções das labaredas e as enfermeiras, 
bem, elas simplesmente "sabem" quando os 
bebês sofrem uma infecção. Nenhum deles é 
capaz de dizer quais são as pistas que eles se
guem para chegar a tais conclusões. Sua intui
ção simplesmente aflora de um ponto desco
nhecido - e, incrivelmente, levam a decisões 
coerentes. São exemplos como esses que aju
dam a difundir a ideia de que a intuição é um 
recurso altamente confiável para quem tem a 
missão de decidir. 

Mas a verdade é que essa ideia está profun
damente equivocada. Devemos confiar cada vez 
menos - e não mais - no poder da intuição. 

Uma ampla corrente de pesquisas vem 
mapeando os mecanismos pelos quais a intui
ção opera. Um dos trabalhos mais recentes é o 
do economista e ganhador do prêmio Nobel, 
Daniel Kahneman, realizado em conjunto com 
o psicólogo americano Gary Klein, cujo título é 
"Conditions for Intuitive Expertise: a Failure to 
Disagree" - algo como "Precondições para o 
Conhecimento Intuitivo: uma Falha a Discor
dar" em tradução livre. O estudo esclarece as 
maneiras como a intuição se manifesta e pro
cura mostrar quando ela funciona ou não. Eis 
algumas conclusões: 



• Primeiro: leva-se tempo para desenvol
ver uma boa intuição. Jogadores de xadrez, por 
exemplo, precisam de dez anos de muito estu
do e competição até reunir um repertório men
tal confiável dos padrões que se repetem sobre 
o tabuleiro. 

• A intuição só funciona bem em ambien
tes com características específicas. Uma des
sas características é a disponibilidade de pistas 
padronizáveis. Isto é: sinais, sintomas ou indi
cações precisas do que está acontecendo ou 
prestes a acontecer. Elas existem em abundân
cia no pôquer, no trabalho diário dos bombei
ros, das enfermeiras etc. Mas desaparecem 
quando entramos, por exemplo, na bolsa de 
valores. Apesar de todos os métodos de análi
ses gráficas e projeções de tendências, o fato é 
que é impossível desenvolver uma intuição so
bre o mercado de ações. Simplesmente por
que não há pistas confiáveis sobre os movi
mentos futuros dos preços dos papéis. 

• Outra característica dos ambientes em 
que a intuição aflora é a "velocidade de feed
back" - isto é, a rapidez com que aparecem os 
resultados de cada decisão que tomamos. Nas 
maternidades, os tratamentos podem ser 
monitorados a cada hora e todos sabem se uma 
medicação está gerando o efeito desejado nos 
bebês ou não. Entretanto, é difícil utilizar a in
tuição para tratar pacientes que já saíram do 
hospital, já que não há como 
monitorá-los - e tampouco sa
ber se os medicamentos estão 
gerando o efeito almejado. 

• Pouco importa se somos experts ou lei
gos no assunto: o fato é que nós aplicamos a 
nossa intuição de forma inconsistente. Recen
temente, um grupo de pesquisadores mapeou 
os critérios de avaliação utilizados pelos psicó
logos em seus diagnósticos. Os critérios foram 
agrupados em um modelo matemático que re
produzia o raciocínio dos psicólogos e permi
tia fazer diagnósticos de forma autônoma. Ao 
aplicá-lo, os pesquisadores chegaram a uma 
conclusão intrigante: o índice de acertos do 
modelo matemático foi maior do que aquele 
obtido pelos psicólogos humanos. A explica
ção? Simples: a maneira como os seres huma
nos aplicam seu conhecimento varia de um 
caso a outro. Já os modelos não variam nunca. 
São consistentes - porque não têm intuição. 

• É fácil errar em decisões tomadas rapi
damente - estamos sempre sob influência de 
preconceitos rasos. Por exemplo: se eu pergun
tar a um grupo de pessoas se o preço médio 
de carros alemães é maior ou menor do que 
US$ 100 mil, elas pensarão em BMWs e ou
tros modelos caros na hora de estimar. No 
entanto, se eu fizer a mesma pergunta a outro 
grupo, apenas mudando o preço de referência 
para "mais ou menos do que US$ 30 mil?',' as 
pessoas pensarão em Fuscas e a estimati
va de preço médio será muito menor. 
A apresentação da informação afeta a 
maneira como utilizamos a intuição. 



• Na maioria das vezes, nós não sabemos 
de onde vêm nossas ideias. Não há como de
terminar, nem mesmo com muita experiên
cia, se uma ideia espontânea é resultado de 
uma apurada intuição técnica ou de um pre
conceito raso. Em outras palavras, temos uma 
péssima intuição sobre nossa intuição. 

A conclusão a que chego depois dessa 
pilha de constatações é que a qualidade da 
intuição humana se assemelha muito à de 
Tom Cruise como ator: ela existe, mas é tre
mendamente superestimada. 

Podemos melhorar a intuição? Temos al
guma ferramenta para tomar decisões mais 
rápidas e certeiras, especialmente naquelas 
situações que demandam a análise de múlti
plos fatores? A resposta é sim - e ela passa 
pela estatística. Atualmente, contamos com 
um imenso repertório de técnicas matemáti
cas que permitem padronizar e interpretar 
massas de dados volumosas e confusas. Elas 
não são perfeitas, é verdade. Mas são bastan
te precisas e podem ajudar o ser humano nos 
mais variados contextos, inclusive naqueles 
em que impera a visão essencialmente subje
tiva - como a enologia. 

Um exemplo é o economista Orley 
Ashenfelter, da Universidade Princeton. Ele 
diz ser capaz de prever a qualidade e o preço 
final dos vinhos Bordeaux a partir de um sis
tema estatístico que monitora a temperatura 
e o nível das chuvas durante a maturação das 
uvas. O famoso enólogo Robert Parker de
clarou que Ashenfelter é "uma fraude abso
luta" e taxou sua abordagem como "risível de 
tão absurda" Entretanto, o professor Ian 
Ayres, de Yale, tem uma opinião bem dife
rente. Em seu último livro, Super Crunchers: 

Why Thinking-by-Numbers Is the New Way to Be 
Smart, ainda sem tradução no Brasil, ele sustenta 
que as predições de Ashenfelter sobre a qualida
de e o preço do Bordeaux têm sido absolutamen
te confiáveis. 

Projetar o preço e a qualidade do Bordeaux 
talvez não faça muita diferença na vida dos me
nos afeitos aos rituais do vinho. Mas quase todo 
mundo tende a se beneficiar dos novos métodos 
que permitem prever, com alta precisão, variá
veis como o desempenho dos nossos filhos na 
faculdade, a chance de termos infecções na gar
ganta e no intestino, a carreira que iremos seguir 
e, até mesmo, as chances de um sujeito continuar 
no emprego, tornar-se um delinquente ou come
ter suicídio. Ainda que pareçam escolhidas ao 
acaso, essas são as áreas nas quais o uso de 
algoritmos estatísticos vem tendo mais sucesso. 
Em todas elas, o índice de acertos dos algoritmos 
é pelo menos 17% superior ao das decisões toma
das por humanos. 

Se há alguma área em que os humanos sejam 
capazes de vencer os algoritmos? Aparentemen
te, não. Uma pesquisa realizada no ano 2000 ava
liou 136 estudos que comparavam a qualidade 
das decisões humanas com a das tomadas com 
ajuda dos algoritmos. Destes, 65 foram in
conclusivos e 63 revelaram que as equações apre
sentavam resultados melhores. Em apenas oito 
estudos - só 6% do t o t a l , os humanos levaram 
vantagem. Em outros 46%, a vitória foi claramen
te dos algoritmos. 

Então, por que continuamos a depender tan
to da intuição e da avaliação dos especialistas? 
Não há uma explicação consistente para isso. O 
fato é que, em situações críticas, nós obtemos 
piores resultados quando confiamos nos julga
mentos humanos em vez de confiar na frieza e na 
indiferença dos números. Isso até pode causar 



desconforto a certas pessoas, especialmente 
para os experts que manejam a intuição com 
maestria. Mas e daí? Não há como colocar os 
interesses desses experts acima do interesse de 
pacientes, clientes, acionistas e de várias ou
tras pessoas que são afetadas pelas inconsis
tências das decisões humanas. 

Devemos então dispensar de vez os espe
cialistas e pedir para que eles apenas façam o 
que o computador manda? Em alguns casos, é 
exatamente isso que vem ocorrendo. Pense nos 
bancos, por exemplo. Hoje, a maioria deles 
recorre a sistemas automatizados para avaliar 
o perfil de crédito de seus clientes - e também 
a sua capacidade de pagar empréstimos no fu
turo. Alguns já utilizam o chamado "credit 
score" para tomar decisões automáticas, tais 
como estender ou não o crédito de um cor-
rentista. Agora, veja como são as coisas: a re
cente crise do subprime americano nasceu jus
tamente quando os donos do capital começa
ram a ignorar ou negligenciar as pontuações 
automáticas do crédito. Isso não foi intuição -
foi ganância pura. Sorte nossa que pelo menos 
os algoritmos não são gananciosos... 

Na maioria dos casos, porém, abstrair as 
pessoas do processo decisório não é possível e 
sequer faz sentido. O caminho mais apropria
do é o que vem sendo aberto pela medicina, 
onde ganha força o paradigma da "decisão ba
seada em indícios" Basicamente, trata-se de co
locar pessoas em processos decisórios in
termediados por computadores. As máquinas 

fazem uma análise dos dados e conhecimen
tos disponíveis e fornecem uma resposta ou 
decisão inicial para cada problema. Já o espe
cialista tem a função de discordar ou não da 
decisão padrão. Nesse caso, o próprio sistema 
registra a frequência e o motivo das dis
cordâncias, além de monitorar os resultados 
da decisão final - o que leva ao aperfeiçoa
mento do sistema como um todo. 

Com o tempo, os dados se tornam mais 
detalhados, os computadores ficam mais po
tentes e os algoritmos geram previsões mais 
acuradas. No futuro, é provável que esses sis
temas sejam colocados a serviço de decisões 
coletivas - já que há cada vez mais organiza
ções que primam pelo consenso e pelo traba
lho em equipe. O certo é que o market share 
das decisões intermediadas por computado
res aumentará, e o da intuição, diminuirá. Po
demos lamentar pelos especialistas, que dei
xarão de ser os grandes protagonistas dos pro
cessos decisórios. Mas eu me inclino a lamen
tar ainda mais pelas pessoas que, hoje, estão 
sujeitas aos erros e inconsistências das deci
sões tomadas com o poder da intuição. 
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