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Tomo emprestado o título do livro de Jane Austen

para escrever sobre os riscos que os analistas

políticos correm em sua atividade ao longo de ano

eleitoral. O êxito do trabalho de um analista político

consiste, principalmente, em desvendar tendências e

apontar direções. Trata-se, portanto, de um desa�o

que vai além da mera responsabilidade de explicar o

que acontece.

Em ano eleitoral, a pergunta mais ouvida por um

pro�ssional da área é sobre quem deve ganhar as

eleições presidenciais. Ninguém quer saber menos

que isso. E, como sabemos, aquele que prevê o
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Federal (STF),
Antônio Dias
Toffoli,
ventilava a
hipótese de
retomar a
discussão [...]
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BOECHAT

Bico aberto

Geraldo
Bubniak/AGB
Solto por
Gilmar Mendes
(STF), o ex-
governador do
Paraná Beto
Richa pode
virar alvo de
novas
acusações. Há
dias, a [...]

MENTOR

NETO

Começou a
baixaria.
Agora vai

Como todo país
onde a
educação não é
importante, no
Brasil os
eleitores
acordam para a
campanha
eleitoral
quando tem
quebra-pau.
Nada [...]

futuro erra mesmo quando acerta, já que o futuro é

sempre imprevisível. E onde está a raiz da

imprevisibilidade? Em duas vertentes decisivas no

desenrolar dos acontecimentos: o livre-arbítrio e o

acaso.

O livre-arbítrio leva as pessoas a tomar decisões. E,

repetindo Tom Robbins, o coach das multidões, você

é produto de suas decisões. Assim, as resoluções que

os candidatos podem tomar, as besteiras que podem

falar e, ainda, aquilo que podem deixar de mencionar

resultarão em vitória ou derrota. Já o acaso, como

disse Machado de Assis pela boca de um

personagem, o conselheiro Ayres, tem voto decisivo

na assembleia dos acontecimentos.

Ora, se mesmo com todo o respaldo da ciência, com a

expertise e, no caso de alguns, um histórico de

acertos, os analistas têm de se submeter ao livre-

arbítrio e ao acaso, eles precisam, naturalmente,

cercar-se de certos cuidados. E tais cuidados

relacionam-se com o título da obra de Austen.

Analistas não devem �car orgulhosos de seus

acertos, visto que estes podem valer pouco diante

dos acontecimentos futuros. Também não devem

nutrir preconceitos, já que estes existem para serem

demolidos e desacreditados. O orgulho entra quando

o analista insiste em um caminho errado. Às vezes,

por exemplo, a cena futura pode estar determinada

por acontecimentos que não chegam a ocorrer, caso
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Nossa
República
nunca navegou
em mar de
rosas. Acumula
alto número de
abomináveis
atentados
políticos,
diversos deles
com três [...]

MARIO VITOR

RODRIGUES

Filho de uma
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Não resta
dúvida, o
momento está
muito longe de
sugerir bom
senso. Segundo
os resultados
das últimas
pesquisas, o
povo quer
mesmo é [...]

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

de uma eventual melhora da economia que poderia

favorecer determinados candidatos.

Outras vezes, os ventos da mudança correm

encanados pelos subterrâneos da conjuntura. Como

no episódio do desarmamento: todos achavam que a

tese contra as armas seria vencedora, mas deu-se o

inverso. Por isso o analista político deve �car longe

do orgulho e cultivar a humildade. Para poder

reconhecer quando toma a direção errada porque

suas certezas não eram tão certas assim.

Em ano eleitoral, a pergunta mais ouvida por um

analista político é sobre quem deve ganhar as

eleições presidenciais

Os con�itos do Brasil
As eleições de 2018 têm gerado con�itos devido ao
acirramento dos ânimos por conta de fatores como a
Operação Lava Jato, a trágica e desastrosa gestão de
Dilma Rousse� (PT) e o choque entre o vanguardismo
cultural de setores da mídia e o conservadorismo
remanescente no País. Portanto, essas eleições não
re�etem apenas uma disputa […]
21/09/18

Além do horizonte
O Brasil que nos espera depois das eleições é um País
repleto de imensos desa�os, mas também de imensas
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oportunidades. Nossa escolha em outubro vai
determinar nosso futuro imediato. Existe uma imensa
abundância de recursos no mundo. E uma imensa
carência de investimentos em infraestrutura no Brasil.
A ponte entre os recursos e os investimentos é […]
21/09/18

Sob o signo da descon�ança
Já estamos em meados de agosto e as inde�nições em
torno do cenário eleitoral continuam a predominar.
Mas um dado é evidente: a imensa descon�ança do
eleitor em relação à política, aos políticos e às eleições.
Nenhum resultado do próximo pleito conseguirá
apagar o sentimento de descon�ança em relação à
política. Apenas um desempenho mais […]
21/09/18

Mulheres e democracia
Países que respeitam mulheres e asseguram seus
direitos e sua participação na política são mais
democráticos? Sem a menor dúvida. Países autoritários
tendem a restringir os direitos das mulheres, impondo
barreiras concretas e sub-reptícias ao papel delas na
sociedade e, sobretudo, na política. Alguns países
alegam razões religiosas. Outros nada alegam porque
neles sempre foi […]
21/09/18

Con�ito sem �m
O Brasil vive tempos de con�itos generalizados. E, por
serem generalizados, temos que identi�car quem está
na briga. São muitos os protagonistas. Tamanha
heterogeneidade guarda alguma relação com a Guerra
da Síria, onde entram rebeldes, governo, turcos,
americanos, iraquianos, iranianos, israelenses, sauditas,
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jordanianos, curdos, além dos remanescentes do
Estado Islâmico e da Al-Qaeda. No Brasil, […]
21/09/18

Links patrocinados

Você pode gostar

Desa�o Mundial

Max Moringa

Você sabia que os pilotos de avião não podem
ter barba?

A arma secreta milenar contra o açúcar alto e
dores articulares

Por que Lula não sairá tão…

E lá se vão por água abaixo as esperanças de Lula 
de sair tão cedo da carceragem da sede da Polícia …
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