
RATOS 
consumidores? 

Pesquisa mostra que o comportamento de consumir 
pode ser estudado usando ratos em laboratório: uma 
interação entre Psicologia e Economia pode ajudar a 

desvendar a relação existente entre consumo e renda 
Por Ana Carolina Trousdell Franceschini e Maria Helena Hunziker 

comportamento do consumidor é um campo 
interdisciplinar no qual atuam profissionais 
de várias áreas, como Psicologia, Sociolo-
gia, Marketing, Economia, Antropologia etc. 
Muitos estudos sobre consumo estão volta-

dos a identificar motivações, necessidades, impulsividades dos 
consumidores no momento específico em que as compras acon-
tecem. Analisam-se processos psicossociais pelos quais produ-
tos adquirem significados particulares, consumidores realizam 
compras mais conscientes ou se tomam mais ou menos susce-
tíveis a propagandas, embalagens, marcas e ambientes de lojas. 
Há, entretanto, processos psicológicos envolvidos no compor-
tamento de consumir que são anteriores ao momento das com-
pras. Um aspecto nem sempre enfatizado nesse tipo de estudo é 
o processo pelo qual as pessoas obtiveram a renda que vão gas-
tar. Dificuldades ou facilidades em gerar renda mensal, passadas 
ou presentes, afetam diretamente decisões de consumo. 

A Economia oferece alguns instrumentos bastante úteis 
para detectar essa relação entre renda e consumo. Um conceito 
econômico chamado propensão marginal a consumir mede a in-
fluência entre variações na renda das pessoas e consumo. Ele foi 
proposto há quase um século pelo economista John M. Keynes, 
que observou um fato curioso: quando a renda da população co-
meça a aumentar, seus gastos com consumo tendem a aumentar 

em proporção menor do que o ganho extra. Da diferença entre 
o aumento da renda e do consumo surge a poupança, que é a 
parcela da renda que não foi gasta e sobra no final do mês. A exis-
tência de relações diretas e consistentes entre quanto dinheiro 
temos em mãos e quanto gastamos ou poupamos mostra que a 
renda é tema fundamental à psicologia do consumidor. 

A observação de que o consumo tende a aumentar menos 
do que a renda pode parecer estranha quando pensamos em 
indivíduos específicos. Muitas pessoas gastam imediatamen-
te todo o aumento de renda, mesmo tendo alto padrão social. 
Esse crescimento proporcionalmente menor fica evidente ape-
nas quando se considera o comportamento de grandes popu-
lações, em diversas partes do mundo e ao longo de décadas. 
Cabe aos psicólogos ajudar a entender o porquê das pessoas se 
comportarem assim e de maneira tão consistente, mesmo per-
tencendo a diferentes culturas e épocas. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Necessidades primárias e satisfação 

Uma dica para iniciar esse tipo de investigação psicológica 
vem do próprio Keynes. Em 1936, ele afirmou: "a satisfa-

ção das necessidades primárias imediatas de um indivíduo e de 
sua família é, normalmente, mais forte do que os seus motivos 
para poupar, que só adquirem predomínio efetivo quando se 
alcança determinado nível de conforto". Ou seja, o atendimen-
to imediato de necessidades básicas tem prioridade sobre a se-
gurança que a poupança pode proporcionar no futuro. Quanta 
renda seria suficiente até que as pessoas comecem a fazer um 
pé-de-meia para o futuro? Que tipos de produtos satisfazem as 
necessidades "básicas"? A propensão marginal a consumir pode 
ajudar a responder estas duas perguntas. 

Apropensão mede qual proporção dos aumentos de renda 
é dedicada ao consumo. Em 2006, os Estados Unidos apresen-
tou uma propensão de 0,86 (Greenspan, 2008), significando 

que, naquele ano, a cada US$100 a mais na renda dos norte-
-americanos, US$86 foram direcionados para consumo e 
US$14 foram poupados. No Brasil, o índice está em torno de 
0,76, ou seja, a cada R$100 a mais de renda, os brasileiros ten-
dem a gastar R$76 e poupar R$ 24. É curioso que brasileiros 
apresentem maior tendência a poupar do que norte-america-
nos, apesar destes últimos pertencerem ao país mais rico do 
mundo, onde as necessidades de conforto estariam suposta-
mente melhor atendidas. Para entender a diferença, temos que 
considerar as condições para geração de renda, os produtos 
disponíveis e os padrões de consumo em cada país. 

O comportamento de consumir só acontece diante de 
duas condições fundamentais: ter dinheiro em mãos (ou cré-
dito na praça) e produtos para comprar. Gerar e gastar dinhei-
ro são comportamentos que exigem diferentes níveis de esfor-
ço. O trabalho que gera salário exige esforço físico, persistência A ut
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Ratos podem contribuir ao estudo 
do consumo humano? 

Ratos e humanos demonstraram um padrão comportamental parecido na 
administração de suas rendas e consumos, o que sugere a existência de 
processos básicos compartilhados por outras espécies, além da huma-

na. O achado abre oportunidades para revelar novos determinantes do com-
portamento de consumir humano, que estão além do momento imediato da 
compra. A partir dessa constatação, outras perguntas podem ser levadas ao 
laboratório, tais como: seria o consumo afetado por diferentes condições de 
trabalho, mesmo quando o salário final for idêntico? Será que homens e mu-
lheres demonstram igual propensão a consumir? Eis algumas das investigações 
atualmente em curso no Instituto de Psicologia da USP. 
O resultado mostra que a Economia tem muito a contribuir para auxiliar psicó-
logos a entenderem a relação que as pessoas estabelecem com seu dinheiro e 
o porquê de algumas pessoas apresentarem grande dificuldade em gastar seu 
dinheiro, enquanto outras apresentam consumo compulsivo, pouco limitado pela 
renda mensal. O aprofundamento da psicologia do consumidor, a partir de con-
tribuições da Economia, pode ajudar a desvendar alguns dos mecanismos envol-
vidos em transtornos psicológicos como o consumo desenfreado e compulsivo. 

Para assistir esses ratos em ação. acesse: 

http://www.youtube.com/watch?v=HIWPZmya4JE 

Para conhecer mais sobre Economia Comportamental 
"Economia Comportamental'. Sétimo Colóquio do Instituto Carolina Bori, realiza-
do em Outubro de 2012: https://www.youtube.com/watch?v=-5eGuSbLUGo 
FRANCESCHINI, A.C.T., FERREIRA, D.C.S. Introdução à Economia Comportamental 
para analistas do comportamento. Boletim Contexto, Junho de 2012: 89-114: 
http://abpmc.org.br/site/boletim062012/full.html 

Gastar ou poupar? Eis a questão... 

C a d a um d o s ra tos passava duas horas por dia d e n t r o de uma caixa q u e simulava uma s i tuação de 
c o m p r a . A caixa cont inha uma alavanca de meta l , um painel c o m 18 pequenas luzes na p a r e d e direita e um 
b e b e d o u r o na p a r e d e esquerda 

e dedicação diárias. Por outro lado, gas-
tar dinheiro tem se tornado cada vez 
mais fácil. Basta ter um cartão bancário 
e uma senha, preencher um cheque ou 
clicar em um site da Internet e os produ-
tos chegam às mãos dos consumidores. 
O consumo é resultado da relação con-
flituosa entre a dificuldade de gerar ren-
da e a facilidade de gastá-la. Para alguns, 
o consumo é controlado pela dificulda-
de em obter salário e pelas condições 
de trabalho. Para outros, esse controle é 
mais tênue, e o consumo é determinado 
mais pelas necessidades e desejos ime-
diatos, no momento da compra. Nesses 
casos, os gastos tendem a exceder a ren-
da e o resultado é um endividamento 
constante, cartão de crédito bloqueado, 
dívidas, nome sujo na praça etc. 

Uma interação entre Psicologia e 
Economia pode ajudar a desvendar essa 
relação entre tendências mais gerais e 
processos individuais. Afinal, é o com-
portamento individual que determina as 
tendências grupais. 

Fenômeno social 

Chama atenção que diferentes popu-
lações apresentem consistência na 

relação entre variações de renda e consu-
mo. Independente da época ou cultura, 
a propensão marginal a consumir tende 
a estar entre 0,6 e 0,9. Esta consistência 
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sugere que este não é um fenômeno to-
talmente social, e talvez nem seja algo 
exclusivamente humano. 

Se outras espécies de animais man-
tém relações parecidas com as humanas, 
isso sugere que a propensão a consumir 
depende em parte de processos muito 
básicos, primitivos. Isso abriria a possi-
bilidade de reproduzir o fenômeno com 
animais em laboratórios e manipular si-
tuações que dificilmente poderiam ser 
feitas com seres humanos. 

Para explorar estas questões e trazer 
a propensão marginal a consumir para o 
campo da Psicologia, uma pesquisa no 
Instituto de Psicologia da USP criou uma 
situação experimental usando oito ratos 
brancos e verificou que em determina-
das condições, os ratos administraram 
suas rendas de maneiras semelhantes aos 
humanos. Como isso foi feito? 

Cada um dos ratos passava duas 
horas por dia dentro de uma caixa re-
tangular que simulava uma situação de 
compra. A caixa continha uma alavanca 
de metal, um painel com 18 pequenas lu-
zes na parede direita e um bebedouro na 
parede esquerda (ver Figura l ) . 

Na primeira etapa da pesquisa, os 
ratos aprenderam que se pressionas-

sem a alavanca produziriam a liberação 
de uma gota de água no bebedouro. 
Como esta era a única fonte de água, 
eles rapidamente aprenderam a pres-
sionar a alavanca sempre que estives-
sem com sede. Podemos fazer uma 
analogia dessas condições com a de 
seres humanos: pessoas trabalham e 
recebem dinheiro por isso (que é tro-
cado por bens); os ratos trabalhavam 
pressionando a alavanca e eram "pa-
gos" com água. 

Em seguida, a situação foi se tor-
nando mais complexa. As luzes do 
painel começaram a se acender 
durante metade do tempo da ses-
são e a pressão à alavanca liberava 
água apenas quando o painel estava 
aceso. Quando as luzes estavam apa-
gadas, o trabalho do rato não produzia 

Há p r o c e s s o s ps ico lóg icos e n v o l v i d o s 
n o c o m p o r t a m e n t o d e consumir q u e s ã o 
anter iores a o m o m e n t o das c o m p r a s , e n t r e 
eles o p r o c e s s o de o b t e n ç ã o , de renda. 
D i f icu ldades o u faci l idades e m gerar renda 
mensal a f e t a m a s d e c i s õ e s d e c o n s u m o 

nada. Após repetidas sessões, todos 
os animais aprenderam a só trabalhar 
quando as luzes estavam acesas. 

Em Psicologia, chamamos esse com-
portamento de discriminativo. Ele é mui-
to comum entre nós, humanos. Fazemos 
algo apenas se temos indícios de que 
nossas ações produzirão alguma conse-
quência desejável para nós ou pessoas 
relevantes. Evitamos executar ações que 
sabemos ser inócuas. 
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Na etapa final da pesquisa, cada vez 
que uma gota era liberada no bebedou-
ro, uma luz se apagava no painel. Quan-
do todas as luzes tivessem sido gastas, 
os ratos não tinham mais água até o dia 
seguinte. Assim, as luzes acesas passaram 
a ser equivalentes a "dinheiro". Sabemos 
que ao pagar por uma compra nós di-
minuímos o montante de dinheiro que 
temos disponível. De maneira similar, os 
ratos passaram a ter de gastar seu dinhei-
ro (as luzes) para comprar água. 

Como as 18 luzes eram dadas aos 
animais sem exigir nada, esse arranjo 
equivalia a uma "mesada" que o rato 
tinha para gastar, como os jovens usu-
almente recebem dos pais. É claro que 
tomamos o cuidado de garantir que cada 
rato pudesse comprar um volume diário 
de água suficiente para manter seu bem-
-estar físico. Os ratos tinham também a 
opção de poupar parte de sua água de 
um dia para o outro. Para isso, bastava 
deixar algumas luzes acesas ao final da 
sessão. Quando isso acontecia, a sessão 
do dia seguinte iniciava-se com a mesada 
de 18 luzes, mais as luzes que ele tivesse 
deixado de apagar no dia anterior. Isso si-
mulou condições da sociedade humana, 
na qual uma pessoa pode aumentar sua 
renda poupando parte de seu salário de 
um mês para o outro. 

S e g u n d o Keynes , a sa t is fação das necess idades 
primárias imediatas de um indiv íduo e de sua 
família é , norma lmente , mais f o r t e do q u e os seus 
m o t i v o s para poupar , o q u e só a c o n t e c e q u a n d o 
s e alcança d e t e r m i n a d o nível d e c o n f o r t o 

COMPORTAMENTO 

Para testar a propensão a consumir, 
variamos a mesada diariamente, criando 
dias pobres e ricos. Em dias pobres, os ra-
tos recebiam menos de 80% da mesada 
que estavam acostumados. Em dias nor-
mais, recebiam entre 90% e 110% da me-
sada e em dias ricos recebiam até 140% 
da mesada habitual. Como resultado, ve-
rificamos tendências similares às huma-
nas: quando a renda era restrita (pobre), 
os ratos gastavam tudo o que tinham; nos 
dias ricos eles gastavam algumas luzes e 
poupavam outras para o dia seguinte. A 
propensão marginal a consumir do gru-
po ficou em 0,77, ou seja, 77% das varia-
ções de renda foram gastas em consumo 
e 23% foram poupadas, índice muito pa-
recido com os de populações humanas. 

Supérfluos e essenciais 

Pode-se argumentar que esse teste 
foi limitado, pois foi usado apenas 

um bem essencial à sobrevivência do 
animal, ao passo que em sociedades hu-
manas a população gasta parte da sua 
renda em bens supérfluos. Supérfluos 
são produtos muito desejados, mas não 
fundamentais à sobrevivência das pes-
soas, como roupas elegantes, doces ou 
um carro novo. Tentamos, então, criar 
no laboratório uma situação na qual 
um bem supérfluo estivesse disponível 
para compra. Os ratos passaram a poder 
comprar água açucarada, um líquido 
que eles gostam muito, mas que não é 
fundamental à sua sobrevivência. 

Apesar de em alguns casos ser ób-
vio se um bem é essencial ou supérfluo, 
nem sempre essa distinção é clara. Mui-
tas pessoas podem ter dificuldade em 
separar o que é realmente essencial da-
quilo que conseguiriam viver sem. Para 
diferenciar bens essenciais e supérfluos 
existe, na Economia, uma medida cha-

mada Elasticidade. A Elasticidade avalia 
o que acontece com a quantidade vendi-
da de um produto à medida que seu pre-
ço muda. Normalmente (mas nem sem-
pre!), se o preço de um bem aumenta 
nas lojas, as pessoas tendem a comprar 
menores quantidades desse produto. A 
Elasticidade mede "quão rapidamente" 
acontece a queda nas vendas. Em hu-
manos, a Elasticidade tende a ser maior 
para os bens supérfluos: quando seu 
preço aumenta, a quantidade vendida 
tende a cair rapidamente. Quando au-
menta o preço de um bem essencial, as 
pessoas tendem a pagar mais para con-
tinuar tendo acesso a eles. Por exemplo, 
quando o preço do pão aumenta, as pes-
soas continuam comprando e pagando 
mais caro, mas isso não acontece se o 
preço do iogurte aumentar. 

Na nossa pesquisa, medimos a Elas-
ticidade tanto da água pura como da 
açucarada, aumentando a quantidade 
de pressões à alavanca exigidas para li-
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beração de cada gota desses líquidos. No 
início, apenas uma pressão era suficien-
te para liberar uma gota. A exigência foi 
elevada gradualmente até serem necessá-
rias dez pressões por gota. Observou-se 
que, quando apenas uma pressão à ala-
vanca liberava água açucarada, os ratos 
pressionaram a alavanca praticamente o 
mesmo número de vezes do que o faziam 
para obter água. Quando a exigência au-
mentou, os ratos continuaram a produzir 
o mesmo volume médio de água por dia, 
mas reduziram o número de pressões 
para obter água açucarada. O resultado 
pode ser visto na Figura 2. 

Quando a água açucarada estava 
disponível, a propensão a consumir dos 
ratos foi de 0,8, muito próxima à de 0,77 
encontrada com água. A novidade é que 
quando eles compravam água, todos se 
comportaram de maneira parecida, mas 
quando eles compravam água açucara-
da, o grupo se dividiu entre ratos indife-
rentes e ratos amantes dessa substância. 

Tendo-se água açucarada como produto 
"na prateleira", alguns ratos passavam 
dias inteiros sem dar nenhuma pressão 
na alavanca, enquanto outros seguiam 
quase todo o tempo com a pressão. Tal 
qual para humanos, bens supérfluos não 
tiveram o mesmo valor para todos os ra-
tos, ao contrário dos bens essenciais, que 
tiveram valor semelhante para todos. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Psique: Ciência & Vida, São Paulo, ano 88, n. 88, p. 56-61, abr. 2013.




