
O conceito tradicional de 
economia, baseada nas teorias 
neoclássicas, assume que os 
consumidores são racionais e 
têm comportamentos que se 
orientam para a maximização 
dos seus interesses individuais. 
Porém, nem sempre essa 
é a realidade. Na verdade, 
muitas vezes as pessoas 
decidem com base em hábitos, 
experiências pessoais, regras 
práticas simplificadas e são 
fortemente influenciadas por 
fatores emocionais e pelo 
comportamento dos outros. 
Presente na mais recente 
edição do TEDxOporto, 
Carlos Mauro, professor e 
diretor do BEO Lab, centro 
de investigação em economia 
comportamental aplicada, 
da Católica Porto Business 
School, explica, em conversa 
com a “Vida Económica”, 
a importância da economia 
comportamental enquanto 
ferramenta de “análise, 
explicação e previsão” e assegura 
que este conceito “pode revelar-
se muito útil quer na área 
organizacional, quer no âmbito 
das políticas públicas”.
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Vida Económica - Antes de mais, como 
define o conceito de economia compor-
tamental?

Carlos Mauro – A economia compor-
tamental é a interseção entre economia, 
psicologia e psicologia cognitiva e tenta ba-
sicamente explicar, prever e alterar o com-
portamento do agente real. Isso significa 
que, na economia comportamental, não 
aceitamos o conceito de homem racional 
económico. Partimos do pressuposto que 
o tipo de racionalidade não tem relevância 
para explicar o comportamento humano. 

VE – Na prática, como interagem estas 

diferentes disciplinas?
CM – A economia, desde que nasceu, 

tem por base o comportamento humano, 
esta é a essência da teoria económica. Para 
um economista, a explicação da ação, do 
comportamento, é algo essencial, tal como 
para a psicologia ou para a filosofia. Mas 
estas áreas estavam separadas, a economia 
afastou-se tanto da psicologia como da fi-
losofia. 

VE – E o que distingue a economia 
comportamental do conceito tradicional 
de economia ou da chamada economia 
neoclássica?

CM – O conceito de racionalidade. Para 
a economia neoclássica, o agente econó-
mico é racional, ele consegue coordenar, 
ter escalas de preferências, fazer análises de 
custo-benefício de forma desinteressada e, 
através dessa análise, agir em benefício pró-
prio. Nesse contexto, o preço tem um papel 
muito importante, tal como a restrição or-
çamental e as preferências do individuo. 

Porém, o que acontece é que temos vin-
do a observar desde da década de 70, mas 
sobretudo nos últimos anos, muita investi-
gação que demonstra que não agimos ver-
dadeiramente assim. Na verdade, agimos 
muitas vezes em benefício do outro e de um 

modo, por vezes, irracional. Nesse sentido, 
a economia comportamental mostra que 
somos racionais e irracionais, mas sobre-
tudo agentes reais. Temos razões diferentes 
para agir e por isso torna-se muito mais difí-
cil criar modelos económicos. Ainda assim, 
esta perspetiva pode revelar-se muito útil na 
área organizacional e de políticas públicas. 

VE – Na sua opinião, qual a importân-
cia e o papel dos métodos experimentais 
no âmbito da economia comportamen-
tal? 

CM – O método experimental é um dos 
pilares da economia comportamental. Ele 
possibilita que conheçamos as causas e os 
efeitos. Já o método não experimental não 
nos dá uma relação causa-efeito, dá-nos sim 
correlações. 

VE – Nesse sentido, quais as princi-
pais limitações à abordagem comporta-
mental na economia?

CM – A principal limitação é que não 
existe uma teoria unificada da economia 
comportamental. A economia comporta-
mental tem apontado as falhas da economia 
neoclássica, da racionalidade do ser huma-
no. Contudo, este é um conceito que não 
tem limites muito claros.

Educação, controlo e sugestão 
para alterar comportamentos de 
consumidores e colaboradores

VE – Como avalia o atual grau de ma-
turidade da utilização das teorias da 
economia comportamental no mundo 
corporativo?

CM – A economia comportamental não 
tem sido utilizada da melhor maneira possí-
vel, ou, melhor, tem sido muito pouco uti-
lizada, mas a tendência é para aumentar. Na 
área das políticas públicas há muita coisa 
que se pode fazer. Todavia, na área corpo-
rativa tem-se feito menos, mesmo nos Esta-
dos Unidos da América. 

Por exemplo, uma empresa poderá preten-
der alterar comportamentos dos colaborado-
res tornando-os mais produtivos, sem deixar 
de lado a questão da satisfação e da felicidade 
no seu local de trabalho. Outra aposta pode-
rá passar pelo marketing e pela alteração do 
comportamento do consumidor. 

VE – Na prática, como pode a inves-
tigação na área da economia comporta-
mental ser aplicada na realidade empre-
sarial?

CM – Qualquer questão comportamen-
tal pode ser tratada de três formas: educa-
ção, controlo ou sugestão. Se educarmos as 
pessoas, teremos uma resposta de médio-
-longo prazo. Se procurarmos controlar, 
poderemos gerar desconforto, agonia. Já se 
optarmos pela sugestão, pelo “empurrão-
zinho”, que pode ser dado através de um 
incentivo económico ou fiscal, muitas vezes 
teremos resultados imediatos.

VE – Para terminar, que conselhos 
deixaria aos responsáveis das empresas 
para os convencer a investir e a aplicar 
práticas de economia comportamental?

CM – Antes de mais, faria a pergunta: 
estão satisfeitos com o dinheiro que gas-
tam para alterar alguns comportamentos 
dos seus colaboradores e clientes? Se não 
estiverem satisfeitos, se acharem que gastam 
muito, procurem um economista compor-
tamental. Ainda existem poucos, mas verão 
que têm um custo muito baixo e resultados 
bons a médios e longo prazo. 
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Teorias da economia comportamental 
ainda são pouco utilizadas 
pelas empresas

NEGÓCIOS 
E EMPRESAS

Vila Real de Santo António lança concurso                          
de unidade hoteleira
Trata-se de um projeto imobiliário diferente do habitual. A Câmara Municipal de Vila Real de 
Santo António lançou – através da empresa municipal VRSA SGU – um concurso público para a 
construção, exploração e gestão de uma unidade hoteleira de gama superior no complexo despor-
tivo da cidade algarvia. A ideia é o futuro hotel dar resposta aos estágios de atletas de alta compe-
tição que escolhem esta estrutura de treino. Será um complemento ao turismo desportivo.
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A economia comportamental é a interseção entre economia, psicologia e psicologia cognitiva, 
afirma Carlos Mauro.

A economia comportamental 
mostra que somos racionais 
e irracionais, mas sobretudo 
agentes reais


