


esbravejava contra o primeiro com-

putador que acabara de derrotar um 

campeão mundial. O feito não ocorreu 

sem polêmicas. O enxadrista falou em 

trapaça e lançou um novo desafio. Mas 

a IBM aposentou seu campeão de bits. 

O desempate nunca ocorreu. Passados 

13 anos, no entanto, é hora de uma nova 

peleja entre o homem e a máquina. 

Estamos em Armonk, Nova York, 

no mais prestigiado laboratório de 

pesquisas da IBM. O Watson Resear-

ch Center, com três andares, ocupa um 

imenso terreno tomado por árvores, 

ao norte do estado. Abriga 700 cien-

tistas. Dali saíram computadores que 

ajudaram o homem a pousar na Lua, 

tecnologias que estão na essência da 

computação (como a memória RAM 

e o disco rígido), além de três prêmios 

Nobel. Mas há um ambiente que des-

toa do restante. No térreo do edifício 

foi montado um estúdio de televisão, 

escolhido pela IBM como o centro de 

testes para fazer avançar a inteligên-

cia dos computadores. É ali que está 

sendo treinada a nova máquina da 

companhia que enfrentará humanos. 

Seu nome é Watson, uma homenagem 

ao fundador da IBM, Thomas Watson. 

O cenário imita o palco de um po-

pular game show americano. Em sua 

segunda versão, o Jeopardy! está no ar 

desde 1984. As partidas são transmi-



tidas pela TV e compostas por duas 

rodadas, nas quais é testado o conhe-

cimento dos participantes sobre quase 

qualquer assunto. O apresentador lê 

uma pista. O primeiro a apertar o bo-

tão aborda o tema. Mas o Jeopardy! tem 

uma dinâmica especial: os participan-

tes não dão respostas. Eles formulam 

perguntas a partir de uma informação 

primária. Um exemplo: para a pista 

"Este foi o primeiro satélite artificial 

do mundo", ganha pontos quem afir-

mar "O que é Sputnik?". Além de um 

conhecimento amplo e raciocínio rá-

pido, o Jeopardy! exige a compreensão 

de jogos de palavras e ambigüidades 

comuns na comunicação. Essa é uma 

tarefa rotineira para humanos, mas 

um tremendo desafio para máquinas. 

Prevista para o próximo semestre, 

a parada entre o supercomputador e 

os participantes do Jeopardy! será du-

ríssima. No estúdio da IBM, o enge-

nheiro David Ferrucci, responsável 

pelo projeto da máquina, aponta para 

um gráfico de desempenho com re-

sultados do game show. Os jogadores 

que respondem a mais da metade das 

perguntas, e acertam acima de 85% 

delas, ocupam o topo do esquema. Es-

tão num campo chamado de nuvem 

dos vencedores. Não é fácil ocupar 

esse espaço. No inicio do trabalho, em 

2007, o sistema da IBM tinha um de-

sempenho pífio. Raramente arriscava 

uma resposta e, quando o fazia, acerta-

va em somente 15% das intervenções. 

Hoje, porém, chegou à tal nuvem. Em 

um teste recente, o apresentador leu o 

seguinte texto: "Fui a esta cidade dos 

Emirados Árabes e visitei a Burj. Di-

zem que é a torre mais alta no mundo. 

Olhei para baixo e perdi meu almoço". 

Dorothy Gilmartin, uma professora, e 

Alison Kolani, uma editora de livros, 

hesitaram. Já Watson acionou o botão. 

"O que é Dubai?", disse, corretamente, 

com sua voz sintética. Nessa batalha, o 

supercomputador sagrou-se campeão. 

Naquele dia, venceu quatro dos seis 

embates. Mas para atingir tal desem-
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penho, a IBM não fez mágica: investiu, 

em três anos, entre US$ 950 milhões 

e US$ 1,8 bilhão na máquina, sendo 

que o orçamento anual da companhia 

para pesquisa soma US$ 6,5 bilhões. 

Ainda assim, a nova estrela digital 

da Big Blue, como a empresa é conheci-

da, está longe do nível de Ken Hennings, 

um Kasparov do Jeopardy!, e seu possível 

adversário no início de 2011. Em 2004, o 

americano entrou para a historia do jogo 

com 74 vitórias seguidas. Recebeu US$ 

2,5 milhões em prêmios. Não é por acaso 

que, no mês passado, no centro de pes-

quisa de Armonk, um grupo de técnicos 

recolheu-se a um canto do estúdio, após 

um teste. Preocupados, os integrantes 

da equipe comentavam em voz baixa: "É 

preciso melhorar". A apreensão só cresce 

com a proximidade do confronto na TV. 

Mas por que o novo desafio da IBM 

é tão assustador? A questão se resume à 

natureza do problema enfrentado. Kas-

parov combateu um adversário capaz de 

fazer cálculos para prever até 20 jogadas 

à frente. Essa é uma tarefa natural para 

computadores. Para realizá-la, basta ter 

um motor potente. Agora, a situação é 

diversa. Ferrucci, o pai do Watson, ex-

plica: "O xadrez faz parte do mundo das 

máquinas. Ele apresenta um problema 

matemático. No Jeopardy!, a dificuldade 

é diferente. É preciso entender a lingua-

gem e as ambigüidades nela contidas. 

Nós, humanos, analisamos essas pecu-

liaridades instintivamente. As pessoas 

se comunicam por meio do que é dito e do 

que não é falado. Entendemos o contexto. 

Mas, do ponto de vista matemático, essa 

informação não existe. O nosso desafio é 

capturar esse conhecimento implícito". 

O computador tem munição pesada 

para superar essa barreira. A primeira 

é uma memória excepcional. E fica cada 

vez melhor, graças ao crescente volume 

de dados disponíveis com a digitali-

zação de bibliotecas, enciclopédias e a 

popularização de blogs e sites. Jamais 

um humano seria capaz de reunir 

tantas informações. Mas, como no Je-

opardy! não é permitida ajuda externa, 

a máquina não surfa na internet. Todo 

o seu conhecimento está armazenado 

em oito supercomputadores da IBM, 

conhecidos como Blue Gene/P, entre os 

mais modernos do mercado. Eles têm o 

tamanho de geladeiras e armazenam 

48 petabytes de informações, o equiva-

lente a 60 bilhões de arquivos de filmes. 

Mas todo esse conteúdo precisa ser 

organizado e é necessário criar cone-

xões entre termos e assuntos. Em geral, 

esses elos são produzidos por progra-

madores, quase uma um, manualmen-

te. O Watson, contudo, cria sozinho es-

sas relações. Para isso, conta com 3 mil 

processadores - quase 12 vezes mais 

que seu antecessor, o Deep Blue. Nesse 

campo, o programa DeepQA é outra 

ferramenta fundamental. Ele dispõe 

de mais de 100 formas diferentes para 

analisar a pista fornecida pelo apre-

sentador do Jeopardy! e os documentos 

arquivados. São feitas tanto buscas 

convencionais quanto a identificação 

de conceitos relacionados. Nesse caso, a 

máquina reconhece que o termo "com-

putador" é muitas vezes substituído 

por "PC". Assim, os relaciona como si-

nônimos. No Jeopardy!, Watson selecio-

na os cinco resultados mais frequentes 

desta complexa análise e os classifica 

pela chance de estarem certos. Se um 

deles tem uma probabilidade alta, a 

máquina aciona o botão. Tudo ocorre 

em até seis segundos. Então, Watson 

pensa? "Não", diz Ferrucci. "Computa-

dores são inteligentes quando realizam 

bem uma tarefa. Máquinas, como as 

conhecemos, nunca terão consciência." 

O propósito da existência do novo su-

percomputador não se resume à disputa 

numa apresentação na TV. O Deep Blue 

representou um avanço na produção de 

supercomputadores, mas não resultou 

em negócios expressivos. O novo projeto, 

porém, nasce com foco no mercado. Ele é 

um sistema capaz de entender pergun-



tas e oferecer respostas precisas. Repre-
senta uma ferramenta útil para auxiliar 
empresas no processo de tomada de de-
cisões. "Ele também pode ser usado em 
call centers ou atendimentos médicos. 
Não substituirá os homens, mas tornará 
essas tarefas mais precisas", diz Robert 
Morris, vice-presidente de pesquisa em 
serviços e diretor do desafio de xadrez 
contra Kasparov. Já o alvo a longo prazo 
é mais ambicioso. Os pesquisadores que-
rem construir um equipamento capaz 
de conversar com as pessoas. "Esse se-
ria um ponto de inflexão para a ciência", 
diz Ferrucci. "É difícil alcançá-lo, mas 
nossa abordagem mostra que é possí-
vel. Watson dá um passo nesse sentido." 

Há outras diferenças significati-
vas entre o Deep Blue e o Watson. O 
primeiro serviu, principalmente, para 
realçar o brilho inovador da compa-

nhia, aliviada após sair de uma crise 
na qual amargara um prejuízo de US$ 
8,1 bilhões, em 1992. A nova tecnologia 
chega num momento em que a empresa 
cresce há 31 semestres seguidos, algo 
inédito em sua história. Ela ainda se 
encaixa perfeitamente na estratégia 
lançada há três anos pela IBM, cha-
mada Smarter Planet (planeta mais 
inteligente). A iniciativa consiste em 
desenvolver softwares capazes de ana-
lisar montanhas de informações digi-
tais para tornar processos rotineiros 
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