
m dos momentos mais memorá-
veis na cinematografia deAlfred

Hitchcock é a cena do leilão no íforil-
ler de espionagem Inlriga internacional
(1959). Cary Grant faz o papel de
Roger Thornhíll, um homem de
negócios que é confundido com
um agente da CIA. Num momento
crítico, Thornhill é encurralado pe-
los inimigos dentro de uma casa de
leilões de Chicago, e a única maneira
de escapar é chamar atenção para
si mesmo. Quando o lance de uma
antigüidade chega a US$ 2.250, ele
grita "1.500!". O leiloeiro o repre-
ende gentilmente e ele muda seu
lance aos brados: "1.200!". Quando
o lance de uma chaise. longue Luís XIV
chega a US$ 1.200, Thornhill grita

"13 dólares!". A refinada platéia se
mostra indignada, mas o persona-
gem consegue exatamente o que
quer: o leiloeiro chama a polícia,
que o "escolta" diante dos capangas
levando-o em segurança.

Raciocínio esperto e boa comédia.
É interessante por vários motivos, e
um deles é que Thornhill viola todas
as "regras" psicológicas de como ne-
gociamos preço e valor. Muitas coisas
da vida se resolvem por meio de "lei-
lões" - pode ser a compra de um carro
usado, a tomada de decisão sobre as
opções de tratamento médico ou, até,
a escolha de um parceiro. Mas, ao
contrário do personagem de Grant, a
maioria de nós é motivada pelo desejo
de um negócio justo, e empregamos

algumas ferramentas cognitivas so-
fisticadas para pesar ofertas, fazer
contrapropostas, criar respostas etc.
- enfim, todo o vai-e-vem necessário
para chegar a um acordo.

Como esses "leilões" da vida se
desenrolam no cérebro? Psicólogos
que estudam a barganha cognitiva já
podem estabelecer alguns conceitos
fundamentais como, por exemplo, o
de que um "lance inicial" de qualquer
espécie é normalmente interpretado
como uma âncora mental, um ponto
de partida para as manobras psicoló-
gicas que se seguirão. Se tivermos a
sensação de que esse primeiro lance
é impreciso ou injusto, nós o rejei-
taremos contra-atacando com uma
oferta em uma faixa inteiramente
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diferente. O que nos faz decidir por
uma resposta?

Os professores de marketing Chris
Janiszewski e Dan Uy, da Universida-
de da Flórida, acreditavam que, de
alguma maneira, a primeira proposta
influenciaria o cérebro no momento
de pensar em um valor. Eles fizeram
uma série de testes para explorar essa
idéia. Procuraram saber se o grau
de precisão do lance inicial poderia
ser importante para o cérebro. Na
verdade, queriam constatar se somos
realmente enganados quando os co-
merciantes determinam que o preço
de uma mercadoria será R$ 19,99, e
não R$ 20 redondos.

As experiências usaram situações
hipotéticas. Foi pedido que os volun-

o preço no atacado. Aqueles que esta-
vam com a etiqueta de preço de US$
5.000 sugeriram um valor muito mais
baixo do que aqueles que receberam
preços de varejo maiores. Ou seja, os
participantes que tinham o número
redondo na cabeça ao definir um
preço se afastaram da âncora mental.
Mais ainda, eles foram bem mais
propensos a adivinhar um preço de
atacado em números redondos.

Os cientistas repetiram a experiên-
cia diversas vezes, em diferentes
cenários, e sempre obtiveram o
mesmo resultado. Por que isso acon-
tece? Uma hipótese levantada por
Janiszewski e Uy é de que as pessoas
criam "réguas mentais" e estipulam
valores que se afastam do lance

tários fizessem vários tipos de "chutes
educados". As pessoas deveriam pen-
sar, por exemplo, em um cenário no
qual estavam comprando uma TV de
plasma de alta definição. Foi pedido
que tentassem estimar ou adivinhar o
custo no atacado. Além da informação
de que o lojista tinha a reputação de
ter preços competitivos para televiso-
res, era fornecido aos participantes o
valor no varejo.

Três cenários, envolvendo diferen-
tes preços de varejo, foram avaliados:
para um grupo de compradores, o
preço fornecido foi US$ 5.000,- para
outro, US$4.988,-e para um terceiro,
US$ 5.012. Em seguida, foi pedido a
todos os compradores que estimassem

inicial, mas sempre com base neles.
Isso significa que se encontrarmos
uma torradeira de R$ 200 poderemos
especular que ela vale R$ 190, R$ 180
ou R$ 210; é bom notar que todos são
números redondos. Mas se o ponto de
partida for R$ 195,90, a régua mental
terá aparência diferente. Ainda pode-
ríamos imaginar que está com preço
errado, mas, em nossa mente, estare-
mos pensando em moedas de l ou l O
centavos, e não de reais, e, portanto,
uma contraproposta justa poderia ser
R$ 190,75 ou R$190,50.

Os psicólogos decidiram conferir
esses achados laboratoriais no co-
tidiano. Eles analisaram cinco anos
de vendas de imóveis no condado

de Alachua, Flórida, comparando os
preços pedidos com os preços reais de
venda de casas. Constataram que os
vendedores que colocaram um valor
rnais preciso em seu imóvel - diga-
mos US$ 494.500,em vez de US$
500.000 - chegaram invariavelmente
mais perto do preço pedido. Dito de
outra forma,, os compradores foram
menos propensos a negociar o preço
para baixo quando depararam com
um valor exato. Além do mais, as
casas ofertadas em números redondos
perdiam mais valor se permanecessem
no mercado por dois meses. Conclu-
são: uma maneira eficiente de lidar
com o mercado comprador pode ser
escolher o preço exato.

Isso, contudo, não acontece so-
mente com o dinheiro. As informa-
ções médicas, sugerem Janiszewski
e Uy, podem ser oferecidas também
em termos precisos ou gerais: o
médico poderia dizer que a chance
de o paciente responder bem a urn
remédio é "boa" ou que sua chance
de responder é de 80%. A porcen-
tagem é mais precisa, mas muitos
estudos mostraram que os pacientes
preferem generalidades vagas como
"boa", e, portanto, os médicos ten-
dem a usá-las. Lembremos, porém,
que a vida pode ser comparada a um
leilão: em sua mente, o paciente está
barganhando com o médico e, assim,
por que não negociar um "bom' c
conseguir um "excelente"? Quando
estão em jogo as opções terapêuti-
cas, a casa de leilões pode realmente
ser um lugar perigoso.
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