
CISNE NEGRO 

A história do Cisne Negro é contada pelo matemático libanês Nassim Taleb que vive em Nova Iorque (New 

York), Estado Unidos. Taleb ficou famoso como operador da bolsa de valores de Chicago e com sua firma 

Empirica no mercado de Wall Street, onde reconheceu antecipadamente os acontecimentos esquecidos pelo 

mercado e que lhe deram visibilidade pelos ganhos auferidos. Dedicando-se a solucionar problemas 

relacionados com a sorte, incerteza, probabilidade e conhecimento, escreveu o livro "A lógica do Cisne 

Negro", onde tenta mostrar, parafraseando o Cisne, que sempre existe dentro de um grupo de cisnes 

brancos, um cisne negro. 

A lógica de Taleb para o Cisne Negro é um evento imprevisível, com resultado impactante - positivo ou 

negativo, que depois de realizado, o ser humano cria uma forma para torná-lo menos aleatório, explicável e 

previsível.  

Ele explica em seu livro o que entende por Cisne Negro: "O que chamamos aqui de Cisne Negro (com iniciais 

maiúsculas) é um evento com os três atributos descritos a seguir: Primeiro, o Cisne Negro é um 

Outlier(representa os dados espúrios em uma amostra estatística), pois está fora do âmbito das expectativas 

comuns, já que nada no passado pode apontar convincentemente para a sua possibilidade. Segundo, ele 

exerce um impacto extremo. Terceiro, apesar de ser um outlier, a natureza humana faz com que 

desenvolvamos explicações para sua ocorrência após o evento, tornando-o explicável e previsível." 

E por qual motivo estamos falando de Taleb e de seu Cisne Negro? Porque sua lembrança ressurgiu depois 

do resultado do referendo no Reino Unido na semana passada. O Cisne Negro aconteceu para o inglês David 

Cameron que usou o referendo em sua plataforma de reeleição, levando o caos para o mercado financeiro 

mundial na última sexta-feira e ontem. 

Quem acompanha as bolsas de valores como eu, foi dormir na quinta-feira passada com a certeza do evento 

APROVAÇÃO pela permanência do Reino Unido na União Europeia, ou seja, a previsibilidade era da 

continuidade do status quo da Comunidade Europeia, pois assim falavam as pesquisas. Quando o Brasil 

acordou na sexta-feira passada, a certeza da ocorrência de um evento previsível (manutenção do Reino 

Unido na União Europeia - as pesquisas falavam) não se concretizou e o imprevisto (Cisne Negro) surgiu. 

Saímos de uma alta mundial nas bolsas de valores na quinta-feira para um caos na sexta-feira e ontem.  

Taleb também fala sobre o fato acima, ou seja, quando tudo caminha para a realização de um evento 

altamente previsível, mas que na realidade acontece outro: "O não evento de algo amplamente esperado 

também é um Cisne Negro. Observe que, simetricamente, a ocorrência de um evento altamente improvável é 

equivalente à não ocorrência de um evento altamente provável." 



Como falamos do referendo no Reino Unido (política), no Acre também poderemos ter nosso Cisne Negro em 

outubro próximo com a eleição municipal na cidade de Rio Branco. De um lado o atual prefeito que é provável 

candidato a reeleição com amplo apoio da Frente Popular do Acre e, do outro, os diversos partidos da 

oposição tentando entendimento para candidatura única, sem sucesso até agora. 

Portanto, pela lógica de Taleb, o evento altamente provável é a reeleição do atual prefeito de Rio Branco se 

nada surgir da oposição numa candidatura única. Mas se a união oposicionista vier, será esse nosso Cisne 

Negro que mudará a eleição municipal de Rio Branco? 

O correto é que a lição de Nassim Taleb pode ser aplicada em todas as situações, profissões e planos. 

Persistir nos erros e repetir o passado é sinal de incompetência daqueles que buscam liderar seu povo. David 

Cameron subestimou seu povo e aprendeu da pior maneira essa lição. 
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