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O CURSO

9H - 13H

A CLOO, primeira nudge unit portuguesa, em parceria com a SONAE, com o Politécnico do 
Porto, com a FORMATO VERDE, com AEQUIPA e com a Lemon Works oferece ao público 
interessado, um pocket course em Economia Comportamental, que dará ao participante 
condições de conhecer e compreender melhor a área, as suas aplicações, princípios e 
metodologia, e de como utilizar este conhecimento, através de casos práticos. Para que a 
realização deste curso fosse possível, a CLOO e os patrocinadores comparticipam em 80% do 
valor de inscrição dos participantes.

Não é um curso teórico! É um curso para pessoas que querem conhecer a Economia 
Comportamental de modo prático e aplicado. Serão apresentados diversos casos e exemplos de 
aplicação dos chamados behavioral insights. O participante sairá do curso com capacidades para: 
compreender melhor os problemas comportamentais da sua própria área de atuação profissional; 
pesquisar e analisar soluções comportamentais de forma crítica e informada; compreender bem o 
discurso da área, possibilitando o seu desenvolvimento profissional posterior.

As aplicações da Economia Comportamental já são centrais em áreas como Marketing, 
Capital Humano e, também, Políticas Públicas e Privadas em áreas como Saúde, Educação, 
Ambiente, Recursos Humanos, Finanças, Comportamento Pró-social do Consumidor, 
Segurança, entre outras.

O curso destina-se a todas as pessoas que querem compreender como criar políticas 
de mudança comportamental.

+info
DURAÇÃO DO CURSO | 4 horas, dia 20 de Junho, das 9h00 - 13h00
Obs. 70% do curso será dado em Português e os outros 30% em Inglês.

LOCAL | Porto Design Factory - Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 537, Porto.
PREÇO | 40 euros | poderá destinar 50% deste valor para a investigação aplicada em causas socias 
que serão apresentadas no dia. (40 euros representam 1/5 do preço do curso, sendo o restante patrocinado pelas 
empresas abaixo referidas)

FORMA DE PAGAMENTO | Depois que realizar a inscrição, serão enviados os dados para o pagamento.
O QUE ESTÁ INCLUÍDO | acesso ao material exclusivo do curso e aos artigos, relatórios e documentos 
de referência, certificado de participação.
VAGAS | número limitado de participantes (ordem de inscrição).
INSCRIÇÃO | para inscrever-se clique AQUI, ou envie email para: geral@cloo.pt, com seu nome.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABKLmj27CFdV7AeLtsLJNNVDdZTdMY-NKzrNDBnHl__AGQQ/viewform?c=0&w=1
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ANDRÉ PINTO  - Behavioral Policy Consultant, CLOO 
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DEBORAH SMALL KEYNOTE SPEAKER 
Wharton School, University of Pennsylvania, Laura and John J. Pomerantz 
Professor of Marketing and Professor of Psychology. A investigação da 
professora Deborah Small liga a psicologia e a economia, examinando 
processos fundamentais que estão na base da tomada de decisão. É uma 
das principais investigadoras da área de Julgamento e Tomada de Decisão 
e da área mais específica do Comportamento Pró-social do Consumidor. 
Tem artigos científicos publicados nas mais importantes revistas 
científicas destas áreas e é considerada pela American Marketing 
Association umas das top minds do Marketing. Ela é Editora Associada do 
Journal of Marketing Research e é membro de muitos conselhos editoriais. 

CARLOS MAURO PROFESSOR 
Chief Scientific Officer da CLOO Behavioral Insight Unit, Professor Auxiliar 
Convidado da Católica Porto Business School. O professor Carlos Mauro 
é um dos pioneiros e  um dos principais desenvolvedores da área da 
Economia Comportamental em Língua Portuguesa, especialmente em 
Portugal. Foi co-fundador do primeiro laboratório de investigação dedicado 
à Economia Comportamental na CPBS e é co-fundador da primeira 
behavioral insights unit portuguesa, a CLOO. Tem alguns livros publicados 
e artigos científicos em revistas científicas relevantes. Tem colaborado com 
a professora Deborah Small há alguns anos, e foi, em 2015, visiting scholar 
(faculty) na Wharton School.

PROFESSORES ASSISTENTES

- Behavioral Policy Consultant, CLOO

FUNDAMENTOS DA ECONOMIA COMPORTAMENTAL
• Is this the real human? -  Pressupostos irrealistas sobre o comportamento humano.
• Mr. Spock or Homer Simpson? - Dois modos de tomada de decisão?
• My way or the highway - Heurísticas e enviesamentos cognitivos na tomada de decisão
• You can run, but you can't hide -  A inevitável importância do contexto na tomada de decisão
• Why we should mind other people's business - O 'dever' de influenciar comportamentos
• One small change in the context, a giant leap for better decisions - O que são nudges?
• Nudgenesis - As etapas do nudging
• Nobody's perfect -  Potencialidades e limites do nudging

CASOS PRÁTICOS DE APLICAÇÃO DE ECONOMIA COMPORTAMENTAL
• Boots on the ground: Marketing e Comportamento do Consumidor
• Boots on the ground: Recursos Humanos
• Boots on the ground: Políticas Públicas

ApoioRealização Patrocínio




