
m algum momento, todos ansiamos 
por nos sentir importantes, poderosos 
e populares. O desejo por prestígio é 
um dos aspectos mais essenciais na 

orientação do comportamento humano - o 
lugar que ocupamos na escada social pode 
determinar, entre outras coisas, com quem 
nos casaremos e quanto tempo viveremos, 
por exemplo. No entanto, pesquisas recentes 
sugerem que algumas tentativas para subir na 
hierarquia social podem ter o efeito contrário 
em relação ao esperado: certas atitudes, como 

ostentar grifes ou comer nos restaurantes mais 
caros para elevar a autoestima, podem melhorar 
o ânimo por um curto período, mas, a longo 
prazo, aumentam os riscos de permanecerem 
uma posição social desprivilegiada. 

Os sentimentos de impotência diante das 
demandas de consumo e a falta de influência no 
meio em que vivem podem levar pessoas com 
baixa autoestima a pagar mais por produtos e 
serviços e até a comer mais. A médio e longo 
prazo, a insistência nessa atitude é capaz de 
torná-las mais pobres, menos atrativas e rebaixar 
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sua posição social em vez de fazê-la crescer. Saber como e 
quando essas questões influenciam nossas decisões pode 
ajudar a quebrar o círculo vicioso. 

Muitas vezes, os estereótipos raciais e culturais marcam 
a posição social de um grupo. Em um estudo publicado 
em 2011, o psicólogo Aarti Ivanic, da Universidade de San 
Diego, e sua equipe tentaram esclarecer como isso acontece 
recorrendo a uma ferramenta psicológica que determinava 
se havia mudanças nas respostas comportamentais depois 
de serem mencionadas algumas ideias padronizadas para 
os voluntários do experimento. Os pesquisadores recruta
ram aleatoriamente 113 pessoas, entre negros e brancos, 

e mostraram uma lista para metade dos participantes ne
gros, com dez características preconceituosas em relação 
à sua etnia, como "grande capacidade atlética" e "baixo 
desempenho em testes acadêmicos". Depois pediram que 
indicassem quanto cada item realmente combinava com 
seus atributos pessoais. Em seguida, os pesquisadores des
creveram fones de ouvido de última geração e perguntaram 
quanto os participantes estariam dispostos a desembolsar 
pelos aparelhos. Aqueles que haviam sido lembrados dos 
estereótipos raciais se propuseram pagar quase o dobro em 
relação aos outros participantes. 

Os cientistas não observaram diferenças entre os dois 
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grupos em relação à escolha de comprar ou não 
os fones. Eles concluíram que a distribuição dos 
papéis sociais de acordo com a etnia é o que 
realmente faz diferença, podendo levar grupos 
estigmatizados, como negros, a pagar mais caro 
como uma maneira de lidar com o sentimento 
de depreciação. A descoberta também sugere 
que pessoas em situação de opressão social 
podem gastar regularmente mais dinheiro do 
que o necessário. 

O pagamento exagerado parece ocorrer em 
diversos contextos. Em outro estudo, Ivanic 
e sua equipe pediram a 344 voluntários que 
imaginassem estar planejando uma viagem 
de férias, utilizando um site fictício de turismo. 
No pacote de viagens oferecido, estava incluso 
um quarto de hotel do tipo padrão, mas havia 
também dependências de luxo disponíveis para 
aqueles dispostos a gastar mais. Os cientistas 
deram a opção de upgrade para todos os partici
pantes. Os negros que haviam sido lembrados 
de algumas características preconcebidas sobre 
sua etnia (de maneira similar ao experimento 
citado anteriormente) escolheram o quarto 
mais caro e ofereceram o dobro em compara
ção com os brancos. 

O sentimento generalizado de pertencer a 
um grupo "inferior" pode deflagrar ainda mais 
injustiça. Afinal, se são consumidores reco
nhecidos por pagar mais, provavelmente serão 
incentivados a desembolsar mais dinheiro. De 
fato, os pesquisadores concluíram que, muitas 
vezes, os preços são mais altos para negros. Em 
2007, em um estudo feito pela Universidade de 
Nova York, pesquisadores constataram que as 
hipotecas oferecidas para negros interessados 
em comprar uma casa na cidade de Nova York 
tinham as taxas de juros mais altas do mercado. 
O resultado se manteve mesmo em relação a 
famílias de negros de alta renda. 

CARTEIRA VAZIA, BARRIGA CHEIA 
A verdade, porém, é que não importa a etnia, to
dos nós somos potencialmente vulneráveis aos 
sentimentos de desvalorização social, quer seja 
essa percepção resultado da perda de emprego, 
do rompimento de um relacionamento amoro
so ou de uma avaliação ruim de desempenho 
no trabalho. Em um estudo feito em 2008, os 
psicólogos Derek Rucker e Adam Calinsky, da 
Universidade Northwestern, descobriram que 

interferir no sentimento das pessoas quanto 
à sua posição social também pode alterar o 
valor que elas estão dispostas a pagar por 
produtos. Os pesquisadores pediram a parte 
dos participantes do estudo que escrevessem 
sobre as vezes em que se sentiram poderosos 
e aos demais que discorressem sobre as oca
siões nas quais experimentaram a sensação 
de impotência diante de uma situação. Em 
seguida, perguntaram a todos quanto estariam 
dispostos a pagar por alguns produtos. Aqueles 
que haviam escrito sobre se sentir incapazes 
de agir ofereceram valores significativamente 
maiores por itens de luxo, como uma caneta 
elegante ou um casaco de pele. 

Conclusão: o desejo de uma solução rápida 
para sentimentos de frustração tem o poder 
de colocar os indivíduos que não se sentem 
influentes em maior risco de acumular dívidas 
ou, pelo menos, de fazer alguns investimentos 
questionáveis. Além de esvaziar nossa carteira, a 
sensação de inferioridade pode nos fazer ganhar 
peso. O professor de marketing David Dubois, 
também da Universidade Northwestern, e seus 
colegas haviam demonstrado em estudos ante
riores que, quando as pessoas se sentem sem 
importância, se tornam mais propensas a optar 
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por um café extragrande ou um suco incremen
tado com sorvete e iogurte, por exemplo. 

No entanto, os pesquisadores não sabiam 
se a escolha estava relacionada ao fato de o ta
manho aparentemente conferir melhor status 
social ou ao de o sentimento de inferioridade 
fazer com que as pessoas queiram consumir 
mais comida como forma de "compensação". 
Para responder a essa pergunta, Dubois e sua 
equipe desenvolveram uma técnica: instruí
am metade dos participantes a se imaginar 
como um profissional de alto escalão, com 
possibilidade de fazer escolhas, e outra parte 
como um empregado humilde, sem poder 
de decisão. Em seguida, eles pediram que 
escolhessem entre um recipiente pequeno e 
um grande, nos quais seria servida a mesma 
quantidade de comida - um pedaço de pizza 
ou um milk-shake. 

Os "funcionários humildes" escolheram os 
recipientes maiores na maioria das vezes, em 
relação àqueles que se imaginaram como "pa
trões", embora a quantidade de comida fosse a 
mesma em ambos os casos. Os pesquisadores 
concluíram que "grandes coisas" podem sinalizar 
um status mais elevado, o que faz com que as 
pessoas que se sentem impotentes tendam a 
comprar produtos com embalagens maiores. Na
turalmente, as calorias adicionais contidas nes

ses pacotes também 
terão consequências na 
vida real. De qualquer 
forma, um dos efeitos 
colaterais da compra 
de mais alimento será o 
ganho de peso - o que, 
é claro, pode afetar não 
só a saúde, mas tam
bém a maneira como 
os outros nos veem. 

Quando estamos 
atormentados por 
sentimentos doloro
sos devido ao baixo 
reconhecimento so
cial, nosso julgamento 
pode se tornar obs
curecido. Podemos 
focar tanto em como 
ser mais feliz no mo
mento que nos es

quecemos de prestar atenção em como nosso 
comportamento irá nos afetar a longo prazo. 
A ligação entre o poder e o tamanho da porção 
pode explicar, pelo menos em parte, por que a 
obesidade tem aumentado mais rapidamente 
entre os americanos mais pobres. 

Aboa notíciaéque manipularoquesinaliza 
um status social desejado pode orientar as pes
soas a fazer melhores escolhas. Quando Du
bois e seus colegas alertaram os participantes 
que a escolha de porções maiores estava rela
cionada à tentativa de ter maior prestígio social, 
eles escolheram quantidades menores. Basta 
estar consciente de que seu comportamento 
pode estar sob influência de sentimentos de 
inferioridade para melhorar seu julgamento 
diante das escolhas. 

Por isso, quando você estiver na fila de uma 
lanchonete, planejando comprar a batata frita ta
manho gigante ou aquele refrigerante extra, reflita 
sobre seu estado emocional. Se alguma coisa o 
fez se sentir inferiorizado, é provável que você 
"queira" o tamanho grande por outras razões 
que não a fome. Tomar consciência das próprias 
motivações também é útil quando vamos ao su
permercado. Se os sentimentos de insegurança 
estão em alta, seria mais adequado voltar às com
pras mais tarde, quando se sentir mais confiante. 
E, assim, ainda fazer um bom negócio. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 235, p. 50-53, ago. 2012.




