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Introdução

Dois tipos de erro

Imagine quatro grupos de pessoas em um estande de tiro. Cada grupo é com-
posto de cinco amigos; eles compartilham um rifle e cada um dispara um tiro. 
A figura 1 mostra os resultados.

Num mundo ideal, todos os tiros acertariam na mosca.

Equipe A Equipe B

Equipe C Equipe D

Figura 1. Quatro equipes.
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Esse quase foi o caso da equipe A. Seus tiros convergiram no centro, num 
padrão quase perfeito.

A equipe B é considerada enviesada porque seus tiros erraram o centro do 
alvo de maneira sistemática. Como ilustra a figura, a consistência do viés admite 
uma previsão. Se um dos membros da equipe tentasse outro tiro, podemos 
apostar que acertaria na mesma região dos cinco primeiros. A consistência do 
viés também pede uma explicação causal: talvez a mira do rifle dessa equipe 
estivesse desalinhada.

Chamamos a equipe C de ruidosa porque seus tiros estão amplamente 
dispersos. Não há um viés óbvio, pois os pontos de impacto se distribuem 
mais ou menos em torno do centro. Se um membro da equipe tentasse outro 
tiro, teríamos pouquíssima ideia do resultado. Nenhuma hipótese interessante 
nos vem à mente para explicar os resultados da equipe C. Sabemos que seus 
membros são ruins de mira. Não sabemos por que são tão ruidosos.

A equipe D é tanto enviesada como ruidosa. Como a equipe B, seus tiros 
erraram sistematicamente o centro do alvo; como a equipe C, seus tiros estão 
amplamente dispersos.

Mas este livro não é sobre tiro ao alvo. Nosso tema é o erro humano. Viés e 
ruído — desvio sistemático e dispersão aleatória — são componentes diferentes 
do erro. Os alvos ilustram a diferença.1

O estande de tiro é uma metáfora para o que pode dar errado no julga-
mento humano, especialmente nas diversas decisões tomadas em nome das 
organizações. Nessas situações, encontramos os dois tipos de erros ilustrados 
na figura 1. Alguns julgamentos são enviesados; erram sistematicamente o alvo. 
Outros são ruidosos, quando pessoas que deveriam estar de acordo terminam 
em pontos muito diferentes ao redor do centro. Infelizmente, muitas organi-
zações são atormentadas tanto pelo viés como pelo ruído.

A figura 2 ilustra uma importante diferença entre viés e ruído. Ela mostra 
o que veríamos no estande de tiro se observássemos apenas a parte de trás 
dos alvos usados pelas equipes, sem qualquer indício do centro que miravam.

Com base no verso do alvo, não é possível dizer quem chegou mais perto 
da mosca, se a equipe A ou a equipe B, mas podemos afirmar a partir de um 
simples relance que as equipes C e D são ruidosas e as equipes A e B, não. Na 
verdade, sabemos tanto sobre a dispersão quanto sabíamos na figura 1. Uma 
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propriedade geral do ruído é que podemos reconhecê-lo e medi-lo mesmo 
sem saber nada sobre o alvo ou o viés.

Equipe A Equipe B

Equipe C Equipe D

Figura 2. Olhando para o verso do alvo.

A propriedade geral do ruído mencionada acima é fundamental para nossos 
propósitos neste livro, pois inúmeras conclusões a que chegamos são extraí-
das de julgamentos cuja resposta real é ignorada ou mesmo incognoscível. 
Quando médicos oferecem diferentes diagnósticos para um mesmo paciente, 
podemos estudar a discordância sem saber de que mal ele foi acometido. 
Quando executivos de um estúdio estimam o mercado para um filme, po-
demos examinar a variabilidade de suas respostas sem saber quanto o filme 
rendeu no final ou mesmo se foi de fato produzido. Não precisamos saber 
quem está com a razão para medir o grau de variabilidade dos julgamentos 
em um mesmo caso. Tudo o que temos a fazer para medir o ruído é observar 
o verso do alvo.

Para compreender o erro no julgamento, devemos compreender tanto o viés 
como o ruído. Às vezes, como veremos, o ruído é o problema mais importante. 
Mas, em discussões públicas sobre o erro humano e em organizações do mundo 
todo, ele raras vezes é reconhecido. O viés rouba a cena. O ruído é um ator 
secundário, normalmente nos bastidores. O tema do viés é debatido em milhares 
de artigos científicos e dezenas de livros populares, mas poucos mencionam 
o problema do ruído. Este livro é nossa tentativa de restabelecer o equilíbrio.
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Em decisões no mundo real, a quantidade de ruído com frequência é es-
candalosamente alta. Eis alguns exemplos de quantidade alarmante de ruído 
em situações em que a precisão importa:

 • A medicina é ruidosa. Para um mesmo paciente, diferentes médicos 
oferecem diferentes julgamentos sobre câncer de pele ou de mama, 
cardiopatia, tuberculose, pneumonia, depressão e uma série de outras 
enfermidades. O ruído é particularmente alto na psiquiatria, na qual o 
julgamento subjetivo obviamente é importante. Entretanto, considerável 
ruído também é encontrado em áreas em que talvez não fosse esperado, 
como na avaliação de radiografias.

 • Decisões sobre guarda de menores são ruidosas.2 Assistentes sociais em 
órgãos de proteção à criança têm de avaliar se há risco de abuso e, em 
caso afirmativo, se a criança precisa ser mandada para uma instituição 
de adoção. O sistema é ruidoso, pois alguns assistentes são mais pro-
pensos que outros a encaminhar os menores. Anos mais tarde, a maioria 
das crianças que tiveram o azar de ser mandadas para adoção por esses 
assistentes de pouco tato sofre com os resultados, apresentando taxas de 
delinquência e de gravidez na adolescência mais elevadas, e renda inferior.

 • Previsões especializadas são ruidosas. Analistas profissionais oferecem 
previsões altamente variáveis sobre as vendas de um novo produto, o 
crescimento provável da taxa de desemprego, a probabilidade de falência 
de uma empresa em crise e praticamente qualquer outra coisa. Não só eles 
discordam entre si como também discordam de si mesmos. Por exemplo, 
quando se pediu a uma mesma equipe de desenvolvedores de software,3 
em duas ocasiões diferentes, para estimar o tempo de conclusão de uma 
mesma tarefa, houve uma divergência média de 71% nas projeções.

 • Decisões sobre pedidos de asilo são ruidosas.4 A aprovação de pedidos 
de asilo nos Estados Unidos é como uma loteria. Um estudo de casos 
encaminhados aleatoriamente a diferentes juízes revelou que um deles 
acolheu 5% dos pedidos, enquanto outro, 88%. O título do estudo é: 
“Refugee Roulette” [Roleta-russa de refugiados]. (Veremos um bocado 
de roleta-russa aqui.)
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 • Decisões pessoais são ruidosas. Pessoas realizando entrevistas de emprego 
fazem avaliações amplamente diferentes dos mesmos candidatos. Análises 
de desempenho de um mesmo funcionário também são altamente va-
riáveis e dependem mais de quem faz a avaliação do que do desempenho 
que está sendo avaliado.

 • Decisões acerca de fianças são ruidosas. Se um réu terá sua fiança conce-
dida ou se aguardará o julgamento preso depende em parte de quem é 
o juiz encarregado do caso. Alguns são bem mais lenientes que outros. 
Os juízes também diferem marcadamente em sua avaliação de quais réus 
apresentam maior risco de fuga ou de reincidência.

 • A ciência forense é ruidosa. Fomos ensinados a pensar na identificação de 
impressões digitais como infalível. Mas os examinadores de digitais às 
vezes divergem quando comparam a impressão encontrada na cena do 
crime com a de um suspeito. Não só os especialistas discordam como um 
mesmo especialista às vezes toma decisões inconsistentes examinando a 
mesma digital em ocasiões diferentes. Variabilidade similar foi identifica-
da em outras disciplinas da ciência forense, inclusive na análise de dna.

 • Concessões de patente são ruidosas.5 Os autores de um importante estudo 
sobre pedidos de patente destacam o ruído envolvido no processo: “A 
concessão ou recusa da patente depende significativamente do eventual 
examinador encarregado do pedido”. Essa variabilidade é sem dúvida 
problemática do ponto de vista da equidade.

Todas essas situações ruidosas são a ponta de um iceberg enorme. Sempre 
que observarmos um julgamento humano, provavelmente encontraremos 
ruído. Para melhorar a qualidade do julgamento, precisamos superar tanto o 
ruído como o viés.

Este livro é dividido em seis partes. Na parte i, examinamos a diferença 
entre ruído e viés e mostramos que organizações tanto públicas como privadas 
podem às vezes ser chocantemente ruidosas. Para avaliar o problema, come-
çamos pelo julgamento em duas áreas. A primeira envolve sentenças criminais 
(logo, o setor público). A segunda envolve seguros (logo, o setor privado). À 
primeira vista, as duas não poderiam ser mais diferentes. Mas, com respeito 
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ao ruído, têm muito em comum. Para determinar esse ponto, apresentamos 
a ideia da auditoria de ruído, feita para medir o nível de discordância entre 
profissionais considerando os mesmos casos dentro de uma organização.

Na parte ii, investigamos a natureza do julgamento humano e examinamos 
como medir a precisão e o erro. O julgamento é suscetível tanto aos vieses 
quanto ao ruído. Descrevemos uma surpreendente equivalência nos papéis de 
ambos os tipos de erro. O ruído de ocasião corresponde à variabilidade nos 
julgamentos de um mesmo caso por uma mesma pessoa ou um mesmo grupo 
em diferentes ocasiões. Há uma quantidade espantosa de ruído de ocasião 
nas discussões em grupo devido a fatores aparentemente irrelevantes, como 
quem fala primeiro.

A parte iii investiga mais a fundo um tipo de julgamento extensamente 
pesquisado: o julgamento preditivo. Examinamos a vantagem crucial que re-
gras, fórmulas e algoritmos levam sobre humanos na execução de previsões: 
ao contrário da crença popular, isso tem menos a ver com um discernimento 
superior das regras do que com a ausência de ruído nelas. Discutimos o limite 
máximo para a qualidade do julgamento preditivo — a ignorância objetiva do 
futuro — e como ele conspira com o ruído para restringir a qualidade da pre-
visão. Finalmente, abordamos uma questão que a essa altura você já deve ter 
levantado: se o ruído é tão onipresente assim, como é que nunca o percebi?

A parte iv se volta à psicologia humana. Explicamos as principais causas 
do ruído. Elas incluem diferenças interpessoais advindas de uma variedade de 
fatores, incluindo personalidade e estilo cognitivo, variações idiossincráticas 
em ponderar diferentes considerações e os diferentes usos que as pessoas 
fazem das mesmíssimas escalas. Examinamos por que o ser humano não tem 
consciência do ruído e frequentemente não se admira com eventos e julga-
mentos que não poderia ter previsto.

A parte v se debruça sobre a questão prática de como aprimorar o julga-
mento e prevenir erros. (O leitor mais interessado nas aplicações práticas da 
redução de ruído pode pular a discussão sobre os desafios da previsão e a 
psicologia do julgamento nas partes iii e iv e passar diretamente a essa parte.) 
Investigamos as tentativas de lidar com o ruído na medicina, nos negócios, 
na educação, no governo e em outras áreas. Apresentamos várias técnicas de 
redução de ruído coligidas sob a denominação higiene da decisão. Apresentamos 
cinco estudos de caso de campos em que há muito ruído documentado e em 
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que têm sido feitas tentativas determinadas de reduzi-lo, com graus instrutiva-
mente variados de sucesso. Os estudos de caso cobrem a falta de confiabilidade 
em diagnósticos médicos, análises de desempenho, ciência forense, seleção 
de candidatos e previsões em geral. Concluímos propondo um sistema que 
chamamos de protocolo de avaliações mediadoras: uma abordagem geral para 
a avaliação de opções que incorpora diversas práticas centrais da higiene da 
decisão e que visa gerar menos ruído e julgamentos mais confiáveis.

Qual é o nível certo de ruído? A parte vi trata dessa questão. Pode parecer 
contraintuitivo, mas o nível certo não é zero. Em algumas áreas, simplesmente 
não é viável eliminar o ruído. Em outras, fica caro demais. Em outras ainda, 
as tentativas de redução do ruído comprometeriam valores importantes mas 
incompatíveis. Por exemplo, a tentativa de eliminar o ruído poderia solapar o 
moral e passar a sensação de que as pessoas estão sendo tratadas como engre-
nagens numa máquina. Quando algoritmos são parte da resposta, suscitam uma 
série de objeções, e algumas delas serão tratadas aqui. De qualquer maneira, 
o atual nível de ruído é inaceitável. Exortamos as organizações tanto privadas 
como públicas a conduzir auditorias de ruído e empreender, com seriedade 
sem precedentes, tentativas mais enfáticas de redução do ruído. Fazendo isso, 
as organizações conseguirão diminuir a ampla disseminação da injustiça — e 
os custos em muitas áreas.

Com essa aspiração em mente, encerramos cada capítulo com breves pro-
posições apresentadas como se fossem citações. Você pode usar as afirmações 
tal como estão ou adaptá-las para situações que envolvam saúde, segurança, 
educação, dinheiro, emprego, entretenimento ou qualquer outra coisa. Com-
preender o problema do ruído, e tentar resolvê-lo, é um trabalho em constante 
evolução e um esforço coletivo. Todo mundo pode contribuir com ele. Este 
livro foi escrito na esperança de que possamos aproveitar tais oportunidades.
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