
Problema 2:     Conseguir um decilitro de cerveja! 

Realizou-se esta semana em Lisboa, com enorme êxito e proveito para o nosso país, o 

WebSummit 2016 (veja o que se diz no site sobre Investir em Portugal). Algumas entrevistas 

são espantosas pode vê-las no site da empresa:     www.websummitlisbon.pt/homepage/  

Vai ver o futuro a desenhar-se à sua frente e perceber a forma como os seus obreiros o vão 

fazer acontecer. 

 

As noites foram animadas e o networking intenso. 

Numa delas o Steve, aluno de Matemática e Computação na Universidade do Illinois, já 

tocado pelos copos e entusiasmado com o financiamento que tinha acabado de obter para o 

seu projecto de Personal Travelling (um projecto que visava disponibilizar agentes AI1, Bots, 

que funcionavam como ajudantes na preparação de uma viagem adaptada ao perfil do 

cliente), viu o barril de cerveja e os dois copos da figura acima e, de imediato, lançou este 

desafio aos seus parceiros de noitada: 

- Hey guys! quem consegue com dois copos vazios, um de 3 dl e outro de 5 dl, e a partir de 

um barril cheio de cerveja, colocar 1 dl de cerveja num dos copos? Como vai fazerrrr…? 

- E se os copos tiverem um 7 dl e o outro 17 dl? Como faz? Uma rodada a quem conseguir… 

- E já agora: se tiveres dois copos com capacidades de p e q decilitros, com p e q primos, e se 

a cerveja no barril for inesgotável, consegues colocar 1 dl de cerveja num dos copos?  Como 

fazes? 

- Uma viagem ao Illinois ao primeiro que conseguir!  

Caro leitor/a, para si não há viagem!... Mas, também consegue? 

NOTA: O personagem e o projeto são pura ficção do autor desta rubrica: para o projecto 

inspirei-me na empresa StitchFix (www.stitchfix.com), de Personal Shopping, referida pelo 

fundador do Instagram e grande investidor Steve Anderson como uma das empresas do 

futuro! Se quiser aproveitar a ideia?!!!... 
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