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Testosterona à flor da pele
Pesquisadores descobrem relações entre os níveis
de hormônio masculino e a rispidez em negociações

Fazer negócios ruins pode ser sinal de
masculinidade, é o que diz um estu-
do da Universidade de Harvard, Mas-

sachusetts (EUA) que mostra forte relação
negativa entre níveis de testosterona e ri-
gidez em negociações. Mais do que nunca
está claro que o nosso organismo rege as
regras de nosso comportamento, uma
oscilação em nosso balanço de neuro-
transmissores ou uma produção exagera-
da de um hormônio ou a queda brusca de
seu nível no sangue pode sig-
nificar uma decisão errada ou
desnecessariamente arriscada.

Entre as mulheres principal-
mente, está bem documentada
a oscilação de humor durante o
ciclo menstrual. Para ambos os
sexos, o humor está fortemente
ligado ao nosso balanço de sero-
tonina no cérebro, e por aí vai.

Um estudo a ser publicado
demonstra que homens com
nível de testosterona alto têm uma chance
maior de rejeitar propostas relativamente
injustas mesmo que signifiquem um ganho
de grandes valores em dinheiro. O estudo
é baseado em um jogo de "pegar ou largar"
onde um indivíduo deve aceitar ou rejeitar
uma proposta feita por um terceiro, que
lhe oferece ou um percentual baixo ou al-
to de uma soma em dinheiro tornando-os
sócios. Se a proposta for rejeitada nenhum
deles recebe quantia alguma.

É sabido que, em geral, as pessoas aça-

"Quem
olha para
fora sonha.
Quem olha
para dentro
desperta."
CARLJUNG.
PSIQUIATRA (1875-1961)

bam rejeitando a oferta se o percentual é
muito baixo, possivelmente para se vin-
gar do proponente mesquinho, porém o
estudo de Terry Burnham demonstra que
o motivo é mais primitivo do que esse.

O estudo foi feito com 26 homens que ti-
nham 40 dólares para dividir, e podiam ofe-
recer ou 5 ou 25 dólares. O cientista tam-
bém mediu o nível de testosterona na sali-
va dos indivíduos. A variação do nível de

testosterona foi alta, com uma
diferença de 70% entre o valor
mais alto e o mais baixo. O es-
tudo demonstrou a forte rela-
ção entre níveis mais altos de
testosterona e a rejeição de pro-
pinas de baixo valor.

Os indivíduos que aceitavam
as propinas de 5 dólares tinham
em média 40% do nível de tes-
tosterona dos que a rejeitavam.
Outra característica que cha-

mou a atenção do pesquisador é que indiví-
duos com níveis mais altos de testosterona
tendem a ficar irritados com propostas bai-
xas, consideradas injustas. Isso ocorreria
porque o nível de testosterona está relacio-
nado a fatores de domínio sobre os outros
pares e, portanto, aceitar propostas assim
colocaria esses homens com alto nível de
testosterona em situação de subordinação,
ou demonstraria alguma fraqueza. A causa
de rejeição, então, não seria por vingança,
mas por demonstração de poder.

Por outro lado, indivíduos com mais
testosterona tendem a ofertar o valor de
25 dólares para o outro, demonstrando o
que também é comum entre outros pri-
matas onde os que têm maior nível de
testosterona às vezes agem como mag-
nânimos e pacificadores.

Parece óbvio que quem tem muita tes-
tosterona não tenha "jogo de cintura", mas
não parece que isso ocorre por vingança,
mas simplesmente para não parecer mais
fraco ou necessitado. Seria interessante se
alguns setores públicos medissem a tes-
tosterona na saliva de seus funcionários. •

CARTACAPITAL 11 DE JULHO DE 2007 61

andersonf
Text Box
Fonte: Carta Capital, ano, 13, n.452, p.61, 11 jul. 2007.




