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O dicionário "psicossocial" de Harvard, que classifica as palavras pelos sentimentos que 
traduzem, tem mais de 750 verbetes para fraqueza - termos como tropeçar, ansiedade e 
tremer. O dicionário lista outras 42 para descrever queda: colapso, por exemplo, ou 
mergulhar, despencar, tropeçar e derrubar. Em suma, é um recurso útil para o jornalista 
empenhado na descrição da recente turbulência nos mercados financeiros.  
 
Esse mau humor, parece consenso entre os analistas, resulta de um baixo astral psicológico do 
investidor, e não de uma piora das perspectivas econômicas em si. Não foram novas 
informações que originalmente inquietaram os mercados em maio, embora os preocupantes 
números sobre a inflação americana, seis dias mais tarde, não contribuíssem para acalmar os 
ânimos. Ao contrário, os investidores de repente sentiram uma intensificada aversão a riscos 
que sempre estiveram presentes em seus portfólios, se não sempre presentes em suas 
mentes.  
 
"O estado de confiança é uma questão à qual homens práticos sempre dão a máxima e mais 
ansiosa atenção", escreveu John Maynard Keynes. Mas é um aspecto que a maioria dos 
economistas acadêmicos evita. Isso não se deve ao fato de que eles questionem sua 
importância - a maioria dos empreendimentos humanos devem algo a "espíritos animais e 
otimismo espontâneo". Mudanças de humor, porém, são intrinsecamente difíceis de explicar ou 
mensurar. O ânimo dos investidores, escreveu Keynes, pode mudar por nada mais do que "o 
estado digestivo e reações a mudanças no tempo". Alguns discípulos levaram Keynes mais a 
sério do que o próprio, talvez, pretendera, propondo-se a demonstrar como manhãs 
ensolaradas, vitórias esportivas e até mesmo o ciclo lunar podem influenciar os preços das 
ações. A maioria dos economistas, porém, não se considera melhor equipada do que 
jornalistas para interpretar o estado de espírito do mercado.  
 
De fato, um economista, Paul Tetlock, da Universidade do Texas, em Austin, crê que seus 
colegas acadêmicos têm muito a aprender com os "weather-makers" na mídia. Inspirado, em 
parte no índice de recessão da "The Economist", calculado com base no número de artigos em 
jornais que mencionam a "palavra que começa com R", Tetlock acompanha de perto os 
ditames de "Abreast of the Market" (Sintonizado com o Mercado), coluna diária do "Wall Street 
Journal". Publicada diariamente, a coluna relata o ocorrido um dia antes nas bolsas, cobrindo 
especialmente a Dow Jones e o S&P 500.  
 
Para sua pesquisa, que em breve será publicada no "Journal of Finance", Tetlock usou um 
computador para ler mais de 3,7 mil edições da coluna - de 1º de janeiro de 1984 a 17 de 
setembro de 1999. O programa contou o número de palavras contidas em cada uma das 77 
categorias "psicossociais" do dicionário Harvard. Depois de um dia difícil no mercado, a coluna 
fica carregada do tipo de vocabulário negativo familiar aos público leitor do noticiário financeiro 
nas últimas semanas. E é natural que seja assim: os repórteres buscam, afinal de contas, 
refletir os acontecimentos. Mas Tetlock crê que "Abreast of the Market" pode ainda "prever" o 
que acontecerá no mercado. Tudo mais mantido constante, uma coluna particularmente 
pessimista, cheia de palavras como "esfriamento" e "negatividade", prenuncia uma queda de 
0,081 pontos percentuais no Dow no pregão do dia seguinte. Pode não parece significar muita 
coisa. Mas o retorno diário médio do índice de 1984 a 1999 foi de só 0,054%.  
 
Isso sugere, então, que uma coluna de jornal pode ter um impacto considerável sobre os 
preços de ações. Como poderia isso ser possível? Tal impacto não se deve à coluna revelar 
quaisquer novas percepções sobre o funcionamento da economia ou o futuro das companhias 
com ações em bolsa. Uma vez que a coluna fala preponderantemente sobre os movimentos no 
mercado, as notícias que divulga já foram incorporadas às cotações, quase por definição. E 
Tetlock não se mostra muito impressionado pelos fragmentos de análise adicional que a coluna 
obtém de corretores e analistas. Ele cita os céticos comentários do próprio ex-editor do "WSJ", 
Vermont Royster.  
 



No mês passado, por exemplo, uma ligeira queda foi explicada com o comentário, "até mesmo 
os engraxates sabem que o mercado está supercomprado". Então, o mercado subiu 
novamente. Isso sugere que não devemos ouvir conselhos de nossos engraxates ou de 
qualquer pessoa que ouça conselhos das mesmas fontes.  
 
Tetlock crê que os jornalistas que cobrem a área financeira são mais perceptivos sobre os 
investidores do que sobre os investimentos. Eles podem publicar notas sobre o "estado de 
confiança" antes que essas informações reflitam sobre os preços das ações: nem todo mundo 
sabe o que pensam os engraxates antes que os jornais o publiquem. E, ao mesmo tempo em 
que divulga o estado de ânimo, a imprensa pode ajudar a disseminá-lo. Uma coluna pessimista 
no café matinal talvez produza nos investidores o mesmo efeito que um tempo nublado ou má 
digestão.  
 
O poder da cobertura financeira na mídia é passageiro. As sombras que um artigo pode 
projetar sobre o mercado acionário em breve se desanuviam. Na realidade, conclui Tetlock, o 
impacto negativo é revertido em até cinco dias. Aí, os operadores de cabeça fria faturam.  
 
Na realidade, Tetlock crê que um especulador com pendor para crítico literário até poderia 
ganhar dinheiro. Depois de uma coluna particularmente negativa, alguém poderia tomar 
emprestadas ações que entram na composição do índice Dow, vendê-las e recomprá-las. Na 
esteira de um artigo incomumente positivo, alguém poderia executar os negócios inversos. 
Não fossem os custos de corretagem envolvidos, essa estratégia renderia retornos de 7,3% ao 
ano.  
 
A própria "Economist" da semana retrasada, no editorial "Bears in the woods" -"Ursos nos 
bosques", em alusão a "bear market", termo que designa tendência de baixa -, tinha 46 
palavras negativas (como pânico, choque e queda); 24 palavras conotando fragilidade; 7 
sugestivas de dor; e 5 relativas a submissão. No dia seguinte, o S&P 500 caiu 1,6%.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2006, Internacional, p. A11. 


