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ECONOMIA COMPORTAMENTAL

O comportamento humano 

é tão determinante para a 

Economia, quanto a água é 

para a água de coco. “Ação Humana” 

e “Agente Econômico” são conceitos 

centrais na Ciência Econômica. Qual-
quer economista, na sua missão de 

explicar, prever e/ou alterar compor-
tamentos humanos, tem de associar-se 

a uma concepção de agência humana. 

Os modelos e as políticas baseadas na 

concepção de agência racional, que 

produz inferências acerca de como 

os agentes pensam, as razões das suas 

ações, ou como vão agir, falham com 

frequência, pelo que deveremos ser 

permeáveis a pensamentos diferentes 

sobre o que leva os agentes a agir.

A Economia Comportamental for-

nece um conjunto psicologicamente 

mais realista de instrumentos de com-

preensão da ação humana, permitin-

do-nos explicar comportamentos 

previamente identiicados como irra-

cionais pela chamada Economia Ne-

oclássica, que diferentemente do que 

se imaginava, são frequentes, econo-

micamente relevantes e previsíveis. 

Os economistas comportamentais 

olham os seres humanos, na sua di-

mensão real, para lá de paradigmas 

categóricos sobre a racionalidade e 

idealistas quanto ao agente. Não di-

zem que somos irracionais, tampouco 

dizem que somos racionais de modo 

apriorista e generalizado.

Existe um conjunto de crenças falsas 

sobre a Economia Comportamental. 

Uma delas diz respeito à ideologia, 

tentando associar a Economia Com-

portamental ora com liberais, ora com 

conservadores. Tanto liberais como 

conservadores utilizam-na para criar 

políticas públicas. A Economia Com-

portamental pretende dar, com objeti-

vidade, respostas a problemas concre-

tos, baseadas no conhecimento sobre o 

comportamento humano. A outra cren-

ça é pensar-se que é “contra” a Econo-

mia Neoclássica. O que tenta mostrar 

é que o comportamento humano é 

profundamente inluenciado por traços 
de irracionalidade e por processos in-

conscientes, levando a que aquilo que 

pensávamos ser irrelevante ou margi-

nal, seja, na verdade, grande parte da 

substância humana a conhecer. 

Artigo
Carlos Mauro  

& Ana Salomé

Por Carlos Mauro1 & Ana Salomé2



59Economistas - nº 19 – março de 2016.

O lançamento do Relatório do Ban-

co Mundial para o Desenvolvimento, 

em 2015, integralmente dedicado à 

aplicação da Economia Comporta-

mental no contexto das políticas pú-

blicas, permitiu que alguns econo-

mistas resistentes passassem a olhar 

esta ciência com menos desconian-

ça e bastante curiosidade. Acredi-

tamos que este será um marco, que 

determinará, provavelmente, uma 

era diferente nas políticas ligadas ao 

desenvolvimento. Antes disto, os pro-

fessores Daniel Kahneman, Daniel 

Ariely, Richard Thaler e Cass Suns-

tein, entre outros, já tinham publica-

do livros impactantes de divulgação 

cientíica, que abriram a Economia 
Comportamental ao grande público.

Mas, o que é a Economia Compor-

tamental? Diremos, que procura es-

tudar/descobrir os efeitos que fatores 
não econômicos como as emoções, 

as heurísticas e os enviesamentos 

cognitivos produzem nas decisões 

econômicas, ou em decisões que im-

pliquem consequências econômicas, 

sejam elas individuais ou coletivas. 

Utiliza ideias e intuições da psicolo-

gia, fundamentalmente da psicologia 

cognitiva, a propósito da formação 

de juízos e sobre a tomada de deci-

são, para tentar compreender como 

as pessoas realmente escolhem em 

contextos econômicos. E parece que, 

nalguns momentos, tentamos agir 

de modo mais racional, fazendo um 

grande esforço cognitivo para calcu-

lar, da melhor maneira possível, cus-

tos e benefícios, e noutro conjunto 

muito relevante de casos, as nossas 

decisões são marcadas, por exem-

plo, pelo impulso, pela empatia, por 

fatores emocionais, sem termos con-

dições para calcular muito bem o que 

beneiciamos e o que perdemos.

Uma simples pesquisa na internet 

dará ao leitor um conjunto relevante 

de exemplos de estudos experimen-

tais da Economia Comportamental. 

Verá que o modo como as opções de 

escolha são apresentadas pode ser, 

em muitos casos, o fator central na 

decisão do agente. Chamamos este 

efeito de “enquadramento”. Perce-

berá, também, que arriscamos mais 

quando o problema de decisão é des-

crito/colocado em termos de perdas 
e não de ganhos – demonstrando a 
nossa “aversão à perda”. Terá a cer-

teza de que a partilha de informações 

agregadas sobre o comportamento 

de consumo de água ou energia da 

população de um bairro, ou cidade, 

nas contas individuais, poderá pro-

duzir uma diminuição ou aumento 

do consumo por conta do efeito das 

“normas sociais”.  

Um caso interessante, que desaia 
as intuições sobre o agente racional, 

é o que se tem chamado de “Martyr-

dom Effect”. Olivola e Shair, num 
experimento realizado depois do 

tsunami no Sudeste Asiático, que 

matou mais de 200.000 pessoas, co-

locaram os participantes aleatoria-

mente em dois grupos. Num deles, 

que vamos chamar de grupo GA, o 

custo de doar para uma organização 

de ajuda humanitária para as vítimas 

do tsunami, em termos de esforço e 

dor, era baixo. Noutro, que vamos 

chamar de GB, o custo de doar, nos 

mesmos termos que o anterior, era 

alto. Aos participantes do GA, disse-

ram que a atividade de captação de 

recursos seria um piquenique e que 

os valores doados iriam diretamente 

para a organização. Aos participan-

tes do GB, referiram que a atividade 

de captação de recursos seria uma 

corrida de 8 Km e que a organização 

só receberia a doação feita por eles, 

caso completassem a corrida.

Numa perspetiva racional, o valor 

médio doado nos dois grupos seria 

semelhante, uma vez que a utilidade 

esperada da doação é igual em qual-

quer um dos grupos – as vítimas, a or-
ganização e a tragédia são as mesmas. 

No entanto, os participantes do GB 

doaram, em média, aproximadamente 

24 dólares, enquanto, os participantes 

do GA doaram, em média, 14 dólares.

Os economistas 

comportamentais 

olham os seres 

humanos, na sua 

dimensão real, para 

lá de paradigmas 

categóricos sobre 

a racionalidade e 

idealistas quando ao 

agente
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Olhando estes resultados, poderí-

amos especular que se quiséssemos 

aumentar os valores doados numa 

campanha de caridade, poderíamos, 

por exemplo, tornar o processo contri-

butivo mais custoso e penoso, dando 

ao doador a sensação de mártir. Obvia-

mente, não é assim tão simples e linear, 

no entanto, é, sem dúvida, uma possi-

bilidade a ser considerada. Este é um 

resultado contraintuitivo, que mostra 

claramente que agimos como consu-

midores honrando, muitas vezes, fato-

res inconscientes e não econômicos.

Outro exemplo é o chamado “Efei-

to da Vítima Identiicável”, descrito 
na última década por alguns cientis-

tas e economistas comportamentais, 

como, por exemplo, pelos professo-

res americanos Paul Slovic, George 

Lowenstein, Deborah Small e pela 

professora israelense Tehila Kogut. 

Sintetizando uma das experiências, 

os participantes foram separados 

em dois grupos diferentes e foram 

desaiados a responder sobre situ-

ações ligeiramente diferentes. Um 

dos grupos leu a história de milha-

res de crianças que estão em situa-

ção de risco num país muito pobre e, 

logo a seguir, os participantes foram 

questionados sobre quanto estariam 

dispostos a doar para ajudar. O outro 

grupo leu a história de uma criança 

identiicada que está em situação de 
risco no mesmo país e, logo a seguir, 

os participantes, também, foram 

questionados sobre quanto estariam 

dispostos a doar para ajudar.

Seguindo a crença de que somos 

agentes racionais, os participantes do 

grupo com milhares de vítimas doa-

riam substancialmente mais do que 

os participantes do grupo com a ví-

tima identiicada. No limite, o valor 
da doação teria sido o mesmo, pois as 

pessoas poderiam ter um valor para 

doação e, quer seja para uma ou mil 

crianças, doariam o mesmo, pois é o 

que tinham disponível. 

Contudo, os participantes do grupo 

com os milhares de vítimas doaram a 

metade do valor dos participantes do 

grupo com a vítima única e identiica-

da. Para um defensor da crença de que 

os agentes econômicos são racionais, 

este comportamento não faz sentido. 

No entanto, este é o comportamen-

to que sistemática e previsivelmente 

exibimos. Temos a clara tendência 

para nos ligarmos afetivamente a ca-

sos únicos e identiicados de modo 
substancialmente mais forte, do que 

a casos de tragédias coletivas, com 

milhares de vítimas. Este efeito pode 

explicar a nossa passividade em casos 

de genocídios e a nossa diligência em 

casos de uma vítima identiicada na 
mesma condição. 

O efeito da vítima identiicável é 
especialmente importante se pensar-

mos em políticas públicas ligadas 

ao bem-estar coletivo. Igualmente, 

confere informação preciosa sobre 

o comportamento dos indivíduos 

que pode e deve ser utilizada pelas 

organizações sem ins lucrativos, ao 
estruturarem as suas campanhas de 

intervenção. Repare o leitor, na re-

levante assimetria que poderá existir 

na percepção por parte da população 

acerca de determinadas políticas/
campanhas e na percepção dos go-

vernos/organizações. Parte da popu-

lação estará provavelmente a formar 

juízos a partir do referencial da víti-

ma identiicada e os governos/orga-

nizações a partir da vítima estatísti-

ca. Não é uma questão de dizer qual 

é a referência correta, mas, sim, de 

perceber que as referências produ-

zem efeitos e que estes poderão ser 

centrais na real adesão a uma políti-

ca pública ou a uma causa.

É comum as políticas públicas as-

sumirem a forma de imposições e 

proibições, ou de programas exten-

sos de conscientização, que produ-

zem efeitos no médio e longo prazo. 

Existem outras políticas que têm a 

lógica de inluenciar as pessoas nas 
suas decisões em determinado senti-

do ou direção, preservando, contudo, 

a liberdade de escolha dos indivídu-

Iniciativas ligadas 

ao reconhecimento, 

à reciprocidade e 

ao significado do 

trabalho têm efeitos 

mais marcantes 

na produtividade, 

desempenho e 

satisfação dos 

colaboradores
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os. Esta última categoria, inserida no 

chamado Paternalismo Libertário, 

são os nudges, que podemos tradu-

zir como “empurrãozinho” ou seja, 

um aspecto da arquitetura de esco-

lha que altera o comportamento das 

pessoas de uma forma previsível, 

sem contudo criar, necessariamente, 

proibições ou alterar o contexto dos 

incentivos econômicos. 

A abordagem através de nudges, 

nas políticas públicas, tornou-se 

muito popular no Reino Unido (onde 

existe o Behavioural Insights Team) 

e nos Estados Unidos (onde existe o 

White House Social and Behavioral 

Sciences Team), pois tem um baixo 

custo associado e um bom potencial 

para atingir resultados com impacto 

social e econômico signiicativos, 
muitas vezes de forma quase imedia-

ta. O denominado Executive Order, 

emitido pelo Presidente Obama, em 

2015, dá diretrizes claras aos órgãos 

públicos para que utilizem o enfoque 

comportamental no desenho das po-

líticas públicas. 

O nudge é ainda pouco utilizado 

no Brasil, seja nas políticas públi-

cas ou nas organizações. Contudo, 

o potencial é enorme dado que pe-

quenas mudanças, por exemplo, na 

forma como as opções são apresen-

tadas ou na forma como a infor-

mação é transmitida, podem levar 

a grandes mudanças no comporta-

mento dos cidadãos.

No caso da saúde, por exemplo, 

um dos problemas mais relevantes 

é a não adesão do paciente ao trata-

mento proposto pelo médico. Muitas 

pessoas têm um diagnóstico médico 

sobre a doença, têm as receitas para 

os medicamentos, têm recursos para 

comprá-los, ou os recebem gratuita-

mente, mas, simplesmente, são rea-

lizam o tratamento da forma correta, 

ou, simplesmente, nem o iniciam. 

Este comportamento produz cus-

tos sociais relevantes, para além da 

diminuição óbvia do bem-estar do 
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paciente e das pessoas que dele de-

pendem, ou que com ele convivem. 

A forma como as consequências da 

doença, mas principalmente, a for-

ma como as consequências da fa-

lha no tratamento são enquadradas 

e transmitidas pelo médico, podem 

ser essenciais no processo que leva 

à adesão, ou não adesão, terapêutica 

– aumentando ou diminuindo o com-

portamento de risco do paciente. Para 

além disso, a utilização de avisos, 

lembretes ou, até, de acompanhamen-

to por mensagens SMS desenhadas e 

criadas para este im, pode ser parte 
da solução. Temos a ideia de que o 

risco e o desconforto que a doença 

traz e o medo que o paciente sente 

são suicientes para que se trate. Que 
conhecendo os custos e os benefícios 

da doença e do tratamento, preferi-

rá tratar-se. Pensamos que a maioria 

das pessoas que não se trata tem este 

comportamento por falta de recursos. 

O que poderá ser verdade, mas em 

muitos casos não é. O investimento 

no aumento da adesão terapêutica é 

central para um sistema de saúde ei-

caz e eiciente.
Nas empresas, por exemplo, existe 

a ideia de que compensações de natu-

reza inanceira, ou uma forte ligação 
dos colaboradores à identidade or-

ganizacional, podem melhorar a sua 

produtividade. Desenham-se comple-

xos sistemas de recompensa, ligados 

a pesados e conlituosos sistemas de 
avaliação e criam-se intensos progra-

mas de treinamento, circunscritos à 

doutrinação organizacional e a com-

petências. Contudo, os resultados não 

convencem. A Economia Compor-

tamental demonstrou que iniciativas 

ligadas ao reconhecimento, à recipro-

cidade e ao signiicado do trabalho 
têm efeitos mais marcantes na pro-

dutividade, desempenho e satisfação 

dos colaboradores.

Um problema grave, para os gesto-

res de recursos humanos, é a alta taxa 

de rotatividade dos colaboradores mais 

jovens, e a consequente perda do retor-

no associado ao investimento no seu 

treinamento. Em 2013, Cable, Gino 

e Staats demonstraram, numa experi-

ência realizada, que os colaboradores 

que, para além do treinamento sobre 

competências técnicas, participaram 

numa sessão adicional, vestindo cami-

setas com os próprios nomes, dedicada 

à relexão sobre os seus próprios atribu-

tos que os levavam à felicidade pessoal 

e ao bom desempenho proissional e, 
consequentemente, sobre maneiras de 

replicá-los no novo trabalho, tiveram, 

ao inal de seis meses, uma rotativida-

de 70% menor que grupo que partici-

pou numa sessão adicional alternativa, 

vestindo camisetas com o nome da em-

presa, que enfatizava a identidade da 

organização, com discursos dos mais 

seniores e relexões sobre a qualidade 
da empresa e o sentimento de orgulho. 

Também os clientes do primeiro grupo 

estavam, no inal dos seis meses, mais 
satisfeitos do que os do segundo grupo.

A Economia Comportamental pode, 

num mundo como o de hoje, promover 

uma verdadeira revolução com efeitos 

radicais e duradouros na qualidade de 

vida das pessoas e das comunidades. 

O Estado, cada vez mais escrutinado 

na afetação de recursos poderá utilizá-

-la como motor de políticas públicas 

efetivas e eicazes. O conhecimento 
produzido pela Economia Comporta-

mental pode também ser usado pelas 

organizações em diversas áreas da 

gestão, desde os recursos humanos, ao 

marketing (para a produção de impac-

tos sociais positivos) e às inanças. No 
caso das organizações sem ins lucrati-
vos, poderá, também, permitir aumen-

tar a captação de recursos por doação 

dos consumidores. Genericamente, os 

custos das intervenções são sempre 

baixos, quando comparados aos custos 

de soluções que não levam em consi-

deração o contexto e as especiicidades 
do agente econômico real, sejam pro-

priedades culturais ou cognitivas.  

O Brasil poderá se beneiciar de um 
maior conhecimento e investimento no 

desenvolvimento da Economia Com-

portamental e das suas várias aplicações.

A Economia 

Comportamental pode, 

num mundo como o de 

hoje, promover uma 

verdadeira evolução 

com efeitos radicais 

e duradouros na 

qualidade de vida 

das pessoas e das 

comunidades


