


P S I C O L O G I A

» Daniel Ariely, do Massachusetts Institute of Te-
chnology, nos EUA, é um deles. Ele sugere que a so-
ciedade moderna apresenta dois códigos de regras
de comportamento. Há as normas sociais, feitas
para estimular relações duradouras, confiança e
cooperação. Mas há também as regras de mercado,
que giram em torno do dinheiro e da competição
e encorajam os indivíduos a colocarem os seus in-
teresses em primeiro lugar.

Experimentos revelam que o mero contato com
palavras associadas a dinheiro abre caminhos para
uma mentalidade orientada pelas normas de merca-
do. Kathleen Vohs, do Departamento de Marketing
da Universidade de Minnesota, reuniu estudantes
que foram convidados a resolver o seguinte proble-
ma: um grupo tinha de formar uma frase com pala-
vras que nada tinham a ver com dinheiro — "frio",
"mesa", "exterior" —, e outro, com as associadas a
ele — "salário", "custo", "pagamento". Os pesquisa-
dores notaram que os voluntários que receberam as
palavras relacionadas com dinheiro eram considera-
velmente menos dispostos a ajudar um colega.

Vohs sugere que há uma dinâmica simples nesse
exercício. "O dinheiro deixa as pessoas mais autos-
suficientes. E isso faz com que elas concentrem es-
forços para atingir metas pessoais e prefiram estar
separadas dos demais", afirma. Nosso sensível lado
social pode desaprovar isso, mas essa habilidade de
adotar o conjunto de normas que melhor se aplica
a determinada situação é importante para guiar o
nosso comportamento. Ela faz com que você evite
ter confiança demais no meio de uma disputa de
negócios, por exemplo.

BALANÇO
Agora que os dias de crédito fácil parecem ter-
minados, seria bom aproveitar para fazer um
balanço da nossa relação com as moedas. Não se
trata de algo tão simples. E uma das razões apa-
rece nas últimas descobertas de Vohs. Em um

CONGELE
SEU CARTÃO
DE CRÉDITO.
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Gastando demais com o seu

cartão de crédito? Tente

congelá-lo. Literalmente como

fez a personagem-título do fil-

me Delírios de Consumo de Be-

cky Bloom. Mergulhe-o em um

copo com água e coloque tudo

no congelador. Assim, quando

o comichão de gastar aparecer,

você será obrigado a esperar o

descongelamento, tempo sufi-

ciente para que a sua sanidade

volte a prevalecer. Segundo

Richard Thaler, economista da

Universidade de Chicago, tru-

ques como esse contra-atacam

tendências irracionais do nosso

cérebro. Isso acontece porque

nossas falhas psicológicas fa-

zem a gente colocar o dinheiro

em diferentes "contas mentais"

e pensemos nos conteúdos de-

las de formas diferentes.

Acrescentar R$ 80 a uma

conta de cartão que já está na

casa dos milhares de reais pa-

rece muito menos extravagante

do que pagar o mesmo por um

almoço. Os donos de cartão de

crédito entendem isso. Todavia,
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estudo, ela e os psicólogos Xinyue Zhou of Sun
Yat-Sem, da Universidade Guangzhou, na China,
e Roy Baumeister, da Universidade da Flórida,
constataram que o simples fato de segurar dinheiro
atenua o desgosto decorrente da exclusão social e
diminui a dor física, como a causada pelo contato da
pele com água quente. Segundo os pesquisadores,
parece que o dinheiro está sendo encarado como
um amigo substituto. Poderia isso explicar por que
algumas pessoas se concentram tanto nele, mesmo
que isso custe as suas relações sociais?

Os psicólogos Stephen Lea, da Universidade de
Exeter, no Reino Unido, e Paul Webley, da Escola
de Estudos Orientais e Africanos da Universidade
de Londres, sugeriram outra razão para atitudes
obsessivas e pouco saudáveis em relação ao di-
nheiro. Acreditam que ele age nas nossas cabeças
como uma droga poderosa, capaz de nos atirar na
compulsão do jogo, do trabalho em excesso e dos
gastos absurdos. Lea e Webley propõem que, como a
nicotina e a cocaína, o dinheiro também pode ativar
o centro de prazer no cérebro, os caminhos neuro-
lógicos que tornam tão recompensadoras atividades
biológicas como o sexo. Claro, o dinheiro não entra
no cérebro, mas funciona na nossa cabeça de um
jeito similar ao de um texto pornográfico.

Algumas evidências para a noção de vício em di-
nheiro vêm dos estudos de imageamento cerebral.
Em um deles, por exemplo, uma equipe liderada por
Samuel McClure, psicólogo da Universidade de Stan-
ford, pediu a voluntários que escolhessem entre um
vale-presente da Amazon.com recebido imediata-
mente ou outro, de valor maior, entregue em algumas
semanas. Aqueles que optaram pelo resgate imediato
demonstraram atividade cerebral nas áreas ligadas
à emoção, especialmente no sistema límbico, que
está associado ao comportamento compulsivo e ao
vício em drogas. Os que resolveram esperar tiveram
mais atividade em áreas como o córtex pré-frontal,
envolvido com o planejamento racional.

Em uma tentativa para provi-
denciar uma explicação evolu-
cionária para a nossa motivação
de batalhar por dinheiro, Bárba-
ra Briers, da Escola de Negócios
HEC, em Paris, decidiu testar se
o nosso desejo por dinheiro es-
tá diretamente relacionado ao
nosso apetite por comida. Fez
três descobertas: voluntários fa-
mintos tinham uma tendência
menor a fazer doações para ca-
ridade; aqueles induzidos a ima-
ginar que ganharam uma bolada
na loteria comeram mais doces;
e pessoas que tiveram seus ape-
tites atiçados por estarem numa
sala com odor delicioso deram
menos dinheiro num game do
que aqueles que estavam num
local com odores, digamos, cor-
riqueiros. Briers diz que isso in-
dica que nosso cérebro processa
idéias sobre dinheiro usando os
mesmos caminhos que evoluí-
ram para pensar sobre comida.

Estamos longe de identificar
por que algumas pessoas enlou-
quecem por conta do dinheiro,
enquanto outras não estão nem
aí. Uns podem ser gananciosos,
outros, apenas necessitados. O
que está claro é que o dinhei-
ro desperta grandes emoções e
estafa mental. Quem sabe seja a
hora de os economistas levarem
isso em conta na hora de monta-
rem as suas planilhas.

a prática mostra que as pessoas

que pagam com plástico tendem a

lembrar menos do valor da despe-

sa do que aqueles que pagam com

dinheiro. Como afirma Thaler, os

cartões de crédito são "aparatos

de desassociação", separando o

prazer da compra da dor do pa-

gamento. No seu livro Nudge —

O Empurrão para a Escolha Certa

[Editora Campus), Thaler identi-

fica outras imperfeições irracio-

nais. Quase todos temos aversão

a perdas — dói mais perder R$ 50

do que o prazer que sentimos ao

ganhar o mesmo valor. Também

sofremos com a nossa falha que

favorece o "pouco agora" sobre o

"um pouco mais daqui a um tem-

po". Thaler sugeriu um esquema

que se aproveita disso. Empre-

gados podem se comprometer

a colocar mais dinheiro em seus

planos de previdência privada no

futuro, em vez de agora.

Conhecer o sistema de con-

tabilidade mental diminui difi-

culdades financeiras e a dor de-

corrente delas. A dica de Thaler

para tornar mais fácil o hábito de

poupar é colocar algum dinheiro

na caixa mental dos "trocados".

Em vez de preencher um cheque

de R$1.000 e depositá-lo num

fundo de investimento, é menos

doloroso arredondar compras da

seguinte maneira: se um bem

custa R$ 22,50, arredonde para

R$ 30 e poupe a diferença entre

um e outro. Você consegue?
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