
"Os ECONOMISTAS PREVIRAM DEZ DAS 
ÚLTIMAS TRÊS RECESSÕES" (ANÔNIMO) 

O QUE UM BLOGUEIRO TORNADO ESTRELA 

do jornal The New York Times pelos 
acertos sucessivos em projeções sobre 
as eleições nos Estados Unidos tem em 
comum com o repórter Carlos Castello 
Branco? O que têm a ver Nate Silver e o 
ícone do colunismo político brasileiro? 
Difícil prever. Segue um causo inspirador. 

Fernando Collor de Mello era pre
sidente, a economia sofria, sua popu
laridade também. A relação com parte 
da imprensa era cada vez pior, e, para 
tentar amansar os ânimos, assessores 
e áulicos arranjaram mais um jantar 
do presidente com representantes 
dos maiores jornais, na casa lacustre 
de um jornalista brasiliense. 

A mesa, após muito discurso, Collor 
decide provocar Castelinho - como 
era chamado, por causa da altura, o 
jornalista piauiense. Sentado imedia
tamente à sua direita, o alvo não era 
fortuito. O presidente mirou alto: a 
Coluna do Castello, publicada diaria
mente desde 1963, no Jornal do Brasil, 

era o motivo de todo político ler o JB. 
Às vezes, o único. 

Vizinhos em Brasília, Fernandinho 
conhecia Castello desde menino. Brin
cara com seus filhos. Talvez tenha que
rido ser jornalista por seu exemplo. 

Collor começa recordando um 
remoto encontro dele - então um 
governador filho da oligarquia alago
ana tentando se reinventar como "caça
dor de marajás" - com o veterano cro
nista, na sucursal brasiliense do JB. Na 
memória presidencial, Castello fizera 
pouco das chances de Collor como 
candidato à sucessão de José Sarney 
no Palácio do Planalto. Teria até arris
cado uma previsão, obviamente equi
vocada, sobre o resultado da eleição. 

Meio surpreso, meio irritado, Cas
tello respondeu com a única frase que 
sobreviveu àquela noite pouco memo
rável: "Sou jornalista, não sou pito
nisa". Minutos depois, ele despejou, 
acidentalmente, todo um copo d'água 
no punho collorido. Estava lavada a 
honra do colunista e sintetizada sua 
filosofia. 

Não foi apenas seu subconsciente 

que acertou na resposta ao presidente. 
Em cinco palavras, Castello resumiu o 
risco supremo que correm jornalistas 
e analistas políticos em seu exercício 
profissional: tentar prever o futuro. O 
risco é alto porque, como o próprio 
Nate Silver explicará mais à frente, 
estamos mal equipados para fazer pro
jeções. De volta ao presente. 

Na noite de 6 de novembro de 2012, 
enquanto Karl Rove, o spin doctor da 
era Bush, brigava com os números e 
constrangia seus colegas de Fox News 
insistindo, contra as evidências, que o 
republicano Mi t t Romney levaria os 
delegados da Virgínia (deixando assim 
aberta a possibilidade de seu candi
dato vencer a eleição presidencial), 
as projeções de Nate Silver se con
cretizavam, uma a uma - para júbilo 
dos "nerds". 

O blogueiro acertava todas, com 
precisão decimal. Na reeleição de 
Barack Obama, cravou a margem cor
reta da vitória do democrata no voto 
popular, além de prever todos os esta
dos onde o presidente conseguiria 
maioria dos votos e, portanto, seus 
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delegados. De quebra, Silver ainda 
cravou quem seria eleito senador em 
31 dos 33 estados naquela noite. Não 
fez festa no blog. Apenas anunciou 
que daria um tempo para uma cerveja. 
O blogueiro-pitonisa fez tanto sucesso 
que, dias depois, a comandante da reda
ção do New York Times, Jill Abram-
son, dobrou adjetivos ao falar sobre 
Silver num encontro de publishers, 
o Business Insider Ignite: "Ele con
seguiu um público imenso, imenso. 
Metade das pessoas que visitaram o 
site NYTimes.com nas vésperas da 
eleição buscavam por Nate. Elas não 
estavam vindo pelo resto do Times, 
estavam vindo por ele". 

É preciso parar e pesar essa decla
ração. É a editora-chefe do mais 
influente jornal do mundo dizendo 
que metade da audiência do seu site 
durante a cobertura do evento mais 
importante a cada quatro anos nos 
Estados Unidos veio de apenas um 
sujeito - e esse sujeito não cobre cele
bridades, não publica fotos de mulhe
res nuas nem comenta vídeos de bebês 
foca. Ele escreve sobre política, suas 

fontes são estatísticas e ele ilustra seus 
textos com gráficos. Grá-fi-cos. 

Se um especialista em tráfego na 
web avaliasse o FiveThirtyEight.com 
(538 é o número de delegados que ele
gem o presidente dos Estados Uni
dos) sem saber o que agora sabemos, 
provavelmente desaconselharia qual
quer investimento no site. Felizmente 
o NYTimes.com não ouviu esse tipo 
de pundit em 2010, quando convi
dou Silver para transferir seu blog 
para o jornal. 

Da KPMG ao NYT 

À época, o blogueiro não era uma 
estrela, mas já fazia sucesso. Entrara na 
lista dos 100 mais influentes da revista 
Time em 2009. Era figurinha fácil em 
programas políticos na TV. Tudo por
que sua bola de cristal funcionava. Sil
ver entrou no radar político em 2008, 
quando, como agora, acertou quase 
tudo que previu sobre a eleição pre
sidencial. O curioso é que o interesse 
original de Silver nada tinha a ver com 
política. 

Formado em economia pela Univer
sidade de Chicago, foi trabalhar como 
consultor na KPMG. Nas horas vagas 
e de tédio funcional, desenvolveu um 
sistema de projeção de resultados de 
beisebol. Sua taxa de acerto acima do 
normal fez com que o modelo estatís
tico fosse comprado por uma publi
cação especializada, da qual Silver se 
tornou redator e sócio. Só saiu para se 
dedicar em tempo integral às proje
ções eleitorais em 2009. 

Foi o estudo de estatística e probabi
lidade que fez a carreira de Silver pro
jetar-se como uma bola bem rebatida, 
num home run atrás do outro. Além 
de gostar de números, ele aprendeu o 
que fazer com eles. "Os números não 
têm como falar por si próprios. Nós 
é que lhes damos significado", escre
veu no best-seller The Signal and the 
Noise (O sinal e o ruído), lançado pela 
editora The Penguin Press em setem
bro de 2012. 

O livro é o menor caminho para 
compreender Silver. Didático e bem 
escrito, revela ideias que sustentam 
seu método de trabalho. Um dos pila-
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res centrais é a permanente descon
fiança de si próprio e a consciência 
de seus preconceitos. Nas suas pala
vras, "você deve trabalhar para redu
zir seus vieses, mas dizer que você 
não tem nenhum é sinal de que você 
tem muitos". 

Silver parte da constatação de que 
nosso cérebro tem limitações dramá
ticas para processar os quintilhões de 
informação produzidos por dia no 
mundo. "O atalho que tomamos é sele
cionar as partes de que mais gostamos 
e ignorar o resto", escreve. Enviesa
mos mesmo ao lidar com dados frios. 
Afirma: "As histórias que os dados nos 
contam são geralmente as que gosta
ríamos de ouvir, e ainda garantimos 
que tenham um final feliz". 

A chave para "distinguir o sinal do 
ruído", como o autor gosta de dizer, 
requer conhecimento científico e 
autoconhecimento: "Serenidade para 
aceitar o que não podemos prever, 
coragem de prever o que podemos, 
e sabedoria para diferenciar um do 
outro". Goste-se ou não da paráfrase, 
ela sintetiza bem o método Silver. A 
alternativa é certamente pior. 

O melhor capítulo do livro demole 
os "especialistas" da TV. Silver cita 
estudos próprios e de terceiros que 
provam, estatisticamente, que as pre
visões dos pundits são tão boas quanto 
as de qualquer um. O que lhes sobra 
de autoconfiança, lhes falta em capaci
dade de calcular probabilidades: 15% 
dos eventos que os "experts" garan
tiram que jamais ocorreriam ocorre
ram; e 25% dos que eles tinham abso
luta certeza nunca se concretizaram. 

O mais chocante da pesquisa é a 
constatação de que quanto mais entre
vistas um "especialista" havia conce
dido para a imprensa, mais ele errara 
suas projeções. Não é difícil de enten
der o motivo: quanto mais ousada, dra
mática e categórica a previsão, mais 

atenção ela desperta e mais espaço na 
mídia ela ganha. Cria-se um círculo 
vicioso. E isso vale nos Estados Uni
dos e também no Brasil. 

No número 374 do boletim Infor
mações Fipe, da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas da Univer
sidade de São Paulo (Fipe-USP), de 
novembro de 2011, o pesquisador Emi
lio Chernavsky publicou o elucidativo 
artigo Quão Boas São as Previsões do 
Relatório Focus/BCB?. Não fosse uma 
publicação acadêmica, o título pode
ria ter sido: Como o mercado e as con
sultorias erram sistematicamente suas 
previsões econômicas - e não têm ver
gonha de repetir o erro. 

Resultado previsível 

Chernavsky mediu a acurácia e o viés 
das previsões feitas pelos analistas 
entre 2000 e 2010. Coletadas pelo 
Banco Central e publicadas semanal
mente no boletim Focus, projetam 
inflação, Produto Interno Bruto (PIB), 
produção industrial, câmbio, dívida e 
déficit públicos e contas externas. Ele 
comparou as sofisticadas previsões do 
mercado não só aos resultados obser
vados a posteriori, mas também, cruel
mente, ao mais simples dos modelos 
de projeção linear. 

Perder feio para a realidade era até 
esperado por quem acompanha pro
jeções econômicas e se dá ao trabalho 
de checá-las, mas ser mais impreciso 
que uma função de Excel? Nate Silver 
tinha razão: quanto mais "informada" 
é uma projeção, pior seu resultado. 

A seguir, as irônicas conclusões da 
pesquisa de Chernavsky: 

"Os resultados (...) da a v a l i a ç ã o das 

p r e v i s õ e s divulgadas no Re la tó r io Focus 

n ã o fo ram par t i cu la rmente f avo ráve i s . 

(...) as p r e v i s õ e s feitas para todas as var i 

á v e i s analisadas apresentaram vieses 

s i s t e m á t i c o s e de magn i tude elevada, 

frequentemente superior a 20% dos 
valores médios. (...) os valores absolu
tos dos erros médios alcançaram níveis 
superiores a 40% das médias efetiva
mente realizadas, chegando por vezes 
a mais de 100%." 

"O trabalho revela (...) um panorama 
pouco animador das previsões elabo
radas no Brasil mesmo por institui
ções que aplicam grandes volumes de 
recursos humanos e financeiros no mais 
sofisticado instrumental econômico 
(...). Alimentam-se (...) dúvidas quanto 
às possibilidades de sucesso desse tipo 
de empreendimento." 
Pior do que errar as próprias pre

visões é endossar repetidamente pre
visões erradas de outros sem se dar 
conta. E o que fazem os jornalistas ao 
dar voz sempre aos mesmos analis
tas que simulam saber algum segredo 
que desconhecemos, mas erram mais 
do que um apostador que joga sem
pre no "vermelho" da roleta. Melhor 
arriscar-se pela própria pena. É o que 
Castelinho sempre fazia. 

O decano colunista notou a ascen
são collorida muito cedo. Fez deze
nas de menções a Fernando Collor 
antes e depois da sua eleição para o 
governo de Alagoas. Reconheceu-o 
como nova l iderança nacional ainda 
em 1987. Em premonitória coluna de 
fevereiro de 1989, anteviu que o isola
mento do governador, provocado pela 
caçada aos marajás, seria transitório: 
"Collor de Mello está pagando um 
preço que talvez valha a pena pagar". 

Para quem não se arvorava a pito
nisa nem dispunha do arsenal esta
tístico de Nate Silver, até que Caste
linho enxergava longe. 
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Text Box
Fonte: Revista de jornalismo ESPM, São Paulo, ano 2, n. 4,  p. 16-18, jan./ fev./ mar. 2013.




