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que os alunos avaliassem o subs-

tituto. O que ocorreu, então, foi sur-

preendente: a maioria dos alunos 

que havia recebido a apresenta-

ção do professor com as palavras 

“muito cordial” o descreveu como 

alguém “de bom coração, atencio-

so, informal, popular, divertido e 

compassivo”. Já a outra metade da 

turma, que havia recebido a apre-

sentação com a expressão “bas-

tante frio”, avaliou que o substituto 

era “egocêntrico, formal, impopu-

lar, sem senso de humor e cruel”.

Impressiona que a mesma 

aula tenha propiciado avaliações 

por apenas duas palavras. Essa 

experiência, conhecida como The 

Warm-Cold Variable in First Im-

pression of Persons (algo como: 

A variável quente-frio na primei-

ra impressão sobre pessoas), su-

gere que nossas avaliações são 

racionais e que “rótulos” contam 

muito. Tudo se passa como se 

nossos cérebros estivessem for-

matados para receber rótulos e 

reagir em conformidade a eles, 

independentemente da realidade. 

Elementos de natureza emocional 

e inconscientes estão presentes 

nesse processo e afetam profun-

damente nossa cognição.

Quando lidamos com rótulos e 

com noções preconcebidas, deixa-

mos de reconhecer fenômenos, fa-

tos e características que contrariam 

nossos pressupostos. Lidamos, as-

sim, com “vendas” e “viseiras” que 

nos cegam ou diminuem e distor-

cem nosso campo de visão. Muitos 

são os experimentos que o compro-

vam. Brafman e Brafman, em seu 

livro A Força do Absurdo 

(Objetiva, 2009), relatam 

-

ca do Sul com a oferta de 

empréstimo de 50 mil dó-

lares feita por um banco. 

A instituição remeteu car-

tas aos clientes potenciais 

em diferentes versões. As 

cartas incluíam juros diferenciados 

que variavam de 3,25% a 7,75% ao 

mês. Outros tipos de correspondên-

cias mostravam como o empréstimo 

seria vantajoso tendo em conta os 

juros cobrados pelos concorrentes 

e ofereciam brindes como moder-

-

sões apresentava a oportunidade 

do empréstimo acompanhada por 

uma foto de um rosto sorridente e 

simpático de uma mulher ou de um 

homem. Os resultados demonstra-

ram que o fator mais importante 

na disposição dos clientes em con-

tratar o empréstimo não foi a taxa 

de juros, as vantagens diante dos 

concorrentes, nem os brindes, mas 

as fotos! Homens que se interessa-

ram pelo empréstimo foram mobi-

lizados mais pela presença da foto 

de uma mulher bonita, um estímulo 

que teve o efeito aproximado que se 

alcançaria com uma redução de 4,5 

pontos percentuais na taxa de juros.

Não por acaso, a publicidade 

lida o tempo todo com um tipo de 

associação inconsciente que faz 

com que nosso desejo por algo 

apareça “conectado” a um produ-

to. Assim, se estimula o consumo 

do objeto anunciado, mexendo 

com algo que se situa mais pro-

fundamente na estrutura psíquica 

do sujeito. O truque é utilizado até 

a exaustão também na propagan-

da política, onde a imagem dos 

candidatos é construída a partir 

da associação com valores dis-

seminados entre o público e com 

seus afetos básicos. Não por aca-

so, medo e esperança, por exem-

plo, são sentimentos básicos em 

qualquer campanha política.

-

ção é a de permitir que as pessoas 

sejam capazes de tomar decisões 

racionais, motivadas por evidên-

cias não por sentimentos.  Por 

óbvio, toda decisão será sempre 

marcada por sentimentos, porque 

o humano pressupõe o afetar-se. 

Há mesmo um tipo especial de 

decisão – aquela que envolve re-

lações amorosas (de amor sexual, 

por emoções. Não se pode dizer o 

mesmo para a razão das decisões 

tomadas na esfera pública, sejam 

elas políticas ou pessoais. Neste 

campo, será sempre preferível es-

colher com base em fundamentos 

racionais, não por afetos. No Bra-

sil, infelizmente, o debate político, 

as notícias, as opiniões, o voto etc. 

parecem sempre conduzidos por 

emoções. Numa realidade assim, 

não se conformar com as vendas 

ideológicas e as viseiras dos pre-

conceitos exige, antes de tudo, co-

ragem e paciência.

Vendas e Viseiras

MARCOS ROLIM

O
s alunos não conheciam 

o substituto, de modo que 

lhes foi  entregue um pe-

queno texto de apresentação. Na 

verdade, foram distribuídos dois 

textos ligeiramente diferentes. No 

primeiro, um dos parágrafos as-

sinalava:  “O Sr (fulano de tal) é 

aluno de pós-graduação do De-

partamento de Economia e Ciên-

cias Sociais (...) prestou serviços 

às Forças Armadas e é casado. As 

pessoas que o conhecem o consi-

deram muito cordial, esforçado, 

crítico, prático e decidido”. No se-

-

piada, incluindo esse parágrafo, 

mas a expressão “muito cordial” 

foi trocada por “bastante frio”.

Em 1950, o professor 

Harry H. Kelley, da 

Universidade de 

Michigan (EUA), realizou 

um experimento com 

uma turma de alunos de 

Economia. Ao chegarem 

à sala de aula, eles 

foram informados que 

o professor havia tido 

um contratempo e não 

poderia comparecer; por 

conta disso, um substituto 

fora contatado e chegaria 

em alguns minutos

www.rolim.com.br | facebook.com/rolimmarcos | twitter.com/RolimMarcos | marcos@rolim.com.br

* Jornalista, sociólogo e professor do IPA.
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