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Agenda 

•  Cenário Atual 

•  Como Surgiu? 
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O desafio do Dia: Um pouco de tudo 
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Artigo de Março de 2010 da McKinsey Quarterly: 
 

The case for behavioral strategy 
March 2010 | by Dan Lovallo and Olivier Sibony  
 
 

  
 
 
 
 
 
•  Once heretical, behavioral economics is now mainstream. Money managers employ 

its insights about the limits of rationality 
in understanding investor behavior and exploiting stock-pricing anomalies. Policy 
makers use behavioral principles to boost participation in retirement-savings plans. 
Marketers now understand why some promotions entice consumers and others don’t. 

 

 

Como está a área de pesquisa no Brasil? 
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•   é uma disciplina relativamente nova 

•   Interdisciplinar: influências de psicologia, neurociência, e outros ciências 

sociais  

•  Ceticismo (mesmo hostilidade) no início:  

Muitos economistas não achavam que era necessário analisar o comportamento 

econômico real: erros devido à racionalidade limitada seriam extintos por mercados ou 

evolução. 

•  Nos últimos anos, o campo tornou-se amplamente aceito, apresenta 

crescimento rápido e está em rápida evolução. 

O Campo da Economia Comportamental 
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Nos últimos anos começamos a ouvir... 

“A ascensão da economia comportamental é um dos 

desenvolvimentos mais notáveis da Economia Moderna.”  

(Kanheman, Camerer, Fehr, Rabin… etc) 

 

•  Porém por grande parte dos últimos 100 anos a Economia não 

procurava por realismo psicológico ou suposições realistas. 

O Campo da Economia Comportamental 
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“From this it follows that, if we wish to place economic science  

upon a solid basis, we must make it completely  

independent of psychological assumptions …"  

(Evgeny Slutsky, 1915) 

 

 

“Pure political economy has therefore a great interest  

in relying as little as possible on the domain of  

psychology.”(Vilfredo Pareto, 1897) 

Antes da Economia Comportamental 
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Surge como um elo entre a Economia e Psicologia. 

 Tem como objetivo  entender e modelar as decisões 
dos indivíduos de forma mais próxima da realidade. 

Indivíduo:  não é racional (homo economicus) ou 
meramente egoísta. 

Busca compreender as influências comportamentais 
conscientes e inconscientes e aplicá-las. 

Surge a Economia Comportamental 
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Adam Smith: o primeiro Economista Comportamental 

.	  	  

QUEM É QUEM NA NOVA ECONOMIA  
Psicólogos, neurocientistas (e até economistas!) estão à frente de uma revolução no pensamento 
econômico  (Revista Época, 06/10/2009) 

>>> Richard Thaler 
 
QUEM É_é pioneiro das finanças comportamentais, conhecido por alguns como pai da área 
de behavioral economics, e leciona na Universidade de Chicago. Elaborou a teoria do 
paternalismo libertário, que incentiva governos a criarem mecanismos que incentivem os 

cidadãos de forrma “indireta”, por exemplo, a poupar e cuidar da saúde. 
 

>>> Daniel Kanheman 
 
QUEM É_Psicólogo israelense. É coautor, com Amos Tversky, de uma série de artigos, 
publicados nos anos 70, sobre tomada de decisões, que abriram caminho para a economia 
comportamental.  
Nobel de Economia por seus estudos sobre o peso da racionalidade limitada nas decisões. 
 

Extra: Completou 80 anos em MAR/2014. Homenagem: http://edge.org/conversation/on- 

>>> Colin Camerer 
 
QUEM É_Professor de neuroeconomia e finanças comportamentais do Instituto de Tecnologia 
da Califórnia, Camerer formou-se na Universidade Johns Hopkins, fez MBA em finanças na 
Universidade de Chicago e é ph.D. em teoria da decisão comportamental. Já lecionou nas 

escolas de negócio Kellogg e Wharton. 



Por Flávia Ávila 16 de Abril 2014 UnB – PET ECONOMIA 

.	  	  

ALGUNS OUTROS NÃO ABORDADOS NA REPORTAGEM DA ÉPOCA 
A reportagem foi escrita em 2009, desta forma alguns nomes podem ter sido deixados de fora  
dado o cenário naquele momento, ainda nos EUA, algumas pessoas chaves são: 

>>> Robert Shiller 
 
QUEM É_Professor de Yale, foi nomeado um dos 100 economistas mais influentes do 
mundo. Laureado com o intrigante Prêmio Nobel de Economia de  2013, juntamente com 
Eugene Fama e Lars Peter Hansen. Pioneiro na transposição para o mercado financeiro 

das ideias da economia comportamental.  

>>> Dan Ariely 
 
QUEM É_Professor de psicologia e economia comportamental americano de origem 
israelense. Leciona na Universidade de Duke, sendo o fundador do The Center for 
Advanced Hindsight. Curso Online no Coursera: A Beginners Guide to Irrational Behavior. 
 

>>> George Lowenstein  
 
QUEM É_Ph.D. em Economia pela Universidade de Yale. Leciona na Universidade Carnegie 
Mellon. Um dos grandes destaques atuais  no campo da economia comportamental e 
neuroeconomia. Pesquisas diversas sobre saúde, políticas públicas, interessante: formas de 

colocar calorias em rótulos de comida,  entre outros, tem ganhado grande destaque nos 
últimos anos. 
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.	  	  

 
Baseia-se na 
Faculdade de 
Economia da 
Universidade de 
Nottingham e tem 
como principal linha de 
pesquisa a 
investigação da 
tomada de decisão 
individual e estratégica 
utilizando uma 
combinação de 
métodos teóricos e 
experimentais.  

Chris Starmer Robin Cubitt Simon Gaechter Abigail Barr Elke Renner 

ALGUNS OUTROS NÃO ABORDADOS NA REPORTAGEM DA ÉPOCA 
CeDEx (Centre for Decision Research and Experimental Economics)  do qual fiz parte. 
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•  A economia comportamental discute o conceito de  
homo economicus da teoria econômica e desafia a ideia de 
racionalidade. 
 
•  Mas o que é essa ideia de racionalidade? 

•  A teoria econômica assume que: 
–  Indivíduos escolhem ações que maximizam sua utilidade e 

satisfazem suas preferências consistentes (transitividade, 
completude, reflexividade). 

–  Estas escolhas são também indiferentes ao tempo e ao risco. 

A Racionalidade na Economia 
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Homo Economicus Homo Sapiens  
 

•  Tem como objetivo:  

•  O próprio bem-estar 

•  Maximização da utilidade esperada 

•  Além disso: 

•  Processam de maneira ótima de todas 

as informações disponíveis. 

•  Não se confundem com a forma que as 

escolhas são apresentadas 

•  Não tem problemas de autocontrole. 

•  Não são afetadas pelo arrependimento. 
 

•  Tem como objetivo: 

•  O próprio bem-estar, mas também são 

afetados pelo contexto, por outros indivíduos, 

etc. 

•  Nem sempre a maximizam a utilidade 

esperada, em termos financeiros;  

•  Não processam de maneira ótima de todas 

as informações disponíveis. 

•  Entre outros. 

 

Nota: Isto não significa que as pessoas reais 

são "irracionais”,  mas isso pode levar a 

desvios sistemáticos da racionalidade.  

Racionais ou Irracionais? 



Por Flávia Ávila 16 de Abril 2014 UnB – PET ECONOMIA 

Alguns Exemplos - Benefício imediato vs futuro 

Quase SEMPRE um de 

nossos dois ”eus" é a favor 

de uma decisão que fornece 

BENEFÍCIO IMEDIATO ao 

invés de uma alternativa que 

oferece maiores 

recompensas no futuro. 

•  Na maioria das vezes fazemos escolhas ENTRE o que 

QUEREMOS fazer e o que DEVEMOS fazer. 
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Alguns Exemplos - Benefício imediato vs futuro 

Mesmo quando as pessoas sabem o que é melhor para elas, 
falta o controle para implementar a melhor escolha: 
 
  
 
 
 
 
 
 

Procrastinação 
Preparação pra provas 

Salvar para 
aposentadoria 

Perder peso / Comer 
Saudável  Parar de fumar 

 Sua decisão 
pode estar em 
conflito com o 
seu interesse 
a longo prazo 
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Alguns Exemplos - Relatividade 

As decisões são sempre relativas: 
 

As pessoas escolhem entre alternativas 
 

MAKE IT EASY 
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Alguns Exemplos - Social Proof – Os Outros 

 
"Se todos preferem este,  

provavelmente é porque este é bom " 

 
Onde você 
comeria? 
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Em Riqueza das Nações(1776) : homem egoísta e motivado apenas por interesse próprio.  
 
Porém, antes em  A Teoria dos Sentimentos Morais (1759): comportamento determinado pela luta 
entre o que Smith chamou de as "paixões" e “espectador imparcial”. Além disso: 
 
o  Têm problemas de autocontrole e são confiantes demais.  
o  Eles exibem padrões erráticos de simpatia; 
o  Estão sempre preocupados com a equidade e justiça.  
o  Eles são mais motivados pelo ego do que por qualquer tipo de prazer direto de consumo, ou em 

última análise, derivam pouco de prazer de ambos. 

Adam Smith, Behavioral Economist por Ashraf, Camerer e Loewenstein (2005) 

Adam Smith, um Economista Comportamental? 
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Ilustração: As ilusões visuais como uma metáfora para a racionalidade 
limitada  
    • difícil superar a ilusão  

Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics by Daniel Kahneman. The American Economic Review, 93(5), pp. 1449-1475,  

Ilusões Visuais - Metáfora para Racionalidade Limitada 
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•  Economistas tradicionais defendem que o irrealismo é necessário para 
modelar e para aumentar o poder de predição. A elegância e precisão 
dos modelos formais normativo de escolha são importantes. 

•  Tentando considerar todos os fatores, perde-se a capacidade de tirar 
conclusões aplicáveis. 

•  Economistas criticam psicólogos, e economistas comportamentais, 
pela propensão a gerar listas de erros e vieses cognitivos, e por sua 
incapacidade de oferecer uma alternativa coerente ao modelo agente 
racional da economia. 

 

 

Crítica importante à Economia Comportamental 
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Behavioral economics: Reunifying psychology and economics 
Colin Camerer* 

Division of Humanities and Social Sciences, 228-77, California Institute of Technology 
 

 
 

“Um dos objetivos da economia comportamental é sugerir alternativas 
matemáticas com fundamentos psicológicos firmes para as suposições 
baseadas na racionalidade. 
 

Bons princípios alternativos devem ser parcimoniosos como Einstein disse,   
'' o mais simples possível, mas não mais simples.'' Idealmente, deveriam 
incluir o princípio racional como um caso especial matemático....“ 

Colin Camerer sobre o assunto em 1999 
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KAHNEMAN, Daniel, TVERSKY, Amos. Prospect theory: an analysis of decision under risk. 

Econometrica, v.47, March 1979. 

Fonte: BERGER, B.; PESSALI, H. (2010) A teoria da perspectiva e as mudanças de preferência no mainstream: um prospecto Lakatoseano 

Kanheman e Tversky – Teoria da Perspectiva 
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Vamos jogar Cara ou Coroa? Qual Cenário você toparia? 

 

 

 

 

Cenário 1  
 

Você aceitaria essa aposta?  
Se der Cara, você ganha $ 150  
Se der Coroa, você perde $ 100 

Cenário 2  
 

Você aceitaria essa aposta?  
Se der Cara, você ganha $ 150  
Se der Coroa, você perde $ 50 

Fonte: Aula: A Beginners Guide to Irrational Behavior  2014 Professor Dan Ariely 

Teoria da Perspectiva (Prospect Theory) 
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•  Indivíduos são duas vezes (2 x) mais sensíveis à perda do que aos ganhos 

 

Não entraremos detalhe pelo nosso foco, porém na área nos preocupamos em modelar essa fenômeno para 
estudá-lo e estudar os desvios sistemáticos observados, no exemplo abaixo em loterias monetárias: 

O sofrimento associado à 

perda é sempre maior que 

o prazer associado a 

ganhos.  

Fonte: Aula: A Beginners Guide to Irrational Behavior  2014 Professor Dan Ariely 

Conseguimos modelar? Um exemplo 

Fonte: Behavioural Economic Theory Class 2012 – Professor Robin Cubitt 
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E se pudesse escolher entre os cenários abaixo? Qual preferiria? 

1) Ganhar US $ 100 com certeza ou  

2) 50% de chance de ganhar 200 dólares 
 50% de chance de perder $ 100 

 
Será que a sua escolha mudará se o ganho  

certo for de US $ 150? 

Teoria da Perspectiva (Prospect Theory) 
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Alguns Insights - Teoria da Perspectiva 

•  As decisões são tomadas com base no ponto de referência, o que pode mudar com o 
tempo  
 

Ponto de Referência 

• A dor de uma perda é maior do que o prazer de um ganho. (2 a 2,5 vezes maior) 

Aversão à Perda 

• Quando ocorrem perdas, as pessoas tendem a apresentar um comportamento de risco 
em busca de "break even" 

• Quando ocorre ganhos, as pessoas são avessos ao risco. 

Risco - Buscando Perdas, avessos ao risco para ganhos  

•  Eu posso ganhar na loteria!  
 

Sobreponderação Pequenas Probabilidades  

• Quase garantia não é suficiente! 

Subponderação grandes probabilidades  
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•  A economia comportamental usa experimentos 

controlados para testar diversos cenários e 
tratamentos para medir como pequenas 
nuances afetam o comportamento do ser 
humano. 

 

 

Experimentos na Economia 
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Experimentos na Economia 

•  Para que servem os experimentos? 
–  Observar o comportamento 'econômico', sob condições controladas  
–  Teste de Teoria 
–   Busca por Regularidades  
–  Ferramenta Pedagógica, mostrar a alunos como acontece na prática. 

•  Tipos de Experimentos: 

Experimentos de 
Escolha Individual 

• Propriedades de 
preferências  

• Processos de 
decisão  
 

Experimentos 
Interativos  

•  Jogos 
•  Instituições (por 

exemplo, 
mercados, leilões) 
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Algumas convenções experimentais  

1.  Motivar com o uso de incentivos reais ($$$, M&Ms, Fichas,…) 

2.  Criar o ambiente o mais simples possível, adequado ao seus 

propósitos  

3.  Explicar claramente o que eles têm que fazer (usar um script pré-

determinado)  

4.  Evitar palavras carregadas nas instruções  

- Por exemplo em jogo de Dilema do Prisioneiro, as estratégias de etiqueta 

"a ou b" em vez de "cooperar ou trapacear” 

5.  Incluir tarefas que testam a compreensão assunto  

6.  Evite enganar/mentir para o participante (deception) 

 

 



Laboratório	   Campo	  

Fonte: Experimental Methods in Economics Class 2012 – Professor Chris Starmet 

Métodos Experimentais 
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Métodos Experimentais - Lab 

•  A maioria (se não todos) os estudos clássicos em 
Economia Comportamental começaram em um laboratório  

•   Em um laboratório, você pode exercer um melhor controle 
sobre um experimento.  

 
Isso significa que: 
•  Podemos criar "mundos" (condições) em que ocorrem 

certas combinações de fatores  
•  Podemos descartar os efeitos de fatores que não estamos 

interessados em estudar 
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Métodos Experimentais - Campo 

Um recente desenvolvimento importante na área Experimental 
que aborda questões validade externa: 
 

Experimentos de campo 
 

• Permite que o estudo do comportamento aconteça em 
ambientes de ocorrência natural 
 
• Custo: menos controle  (Considerações éticas? ) 
 
• Benefício: participantes provavelmente não estão ciente de 
que eles são os participantes 

Sugestão de leitura: Field experiments in economics: The past, the present, and the future. Steven D. Levitt , John A. List a,b (2008) 



Online	   Celular	  

Outros Métodos 
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Incentivos e Loterias Aleatórias 

 

Então, por que motivar indivíduos com 

incentivos? 
 

Vernon Smith: 

-  Experimentos como sistemas microeconômicas "reais” 

Se os incentivos são estruturados de forma adequada 

-  Saliência, monotocidade, dominância…. 

 

...... Podemos, então, interpretar o comportamento dos 

sujeitos experimentais como o comportamento econômico 

real 
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Interview with John Balz of Opower   

A Opower é uma das principais empresas quando se trata de aplicar a ciência comportamental para os 
seus negócios. John no Twitter em @ NudgeBlog.  
 

John	  Balz	  of	  Opower	  on	  Being	  a	  Behavioral	  
Marke=ng	  Manager	  

Alguns Conceitos..... 
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Conceitos bem aplicáveis no nosso dia a dia 

Status Quo 

(Status Quo Bias)  

• Preferência de um 
indivíduo por manter seu 
estado atual , mesmo se 
uma alteração de sua 
situação proporcionasse 
um aumento de bem-
estar. 

• Exemplo 

Efeito Posse 

(Endowment Effect) 

• A inclinação a valorizar e 
pagar mais por um item 
que já está na posse do 
que para um item que 
ainda não foi 
alcançado. 

• Exemplo 

Aversão à Perda 

(Loss Aversion)  

• A tendência dos 
indivíduos a serem mais 
afetados pelas perdas 
do que os ganhos. 

• Exemplo 
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Conceitos bem aplicáveis no nosso dia a dia 

Contas Mentais 

(Mental Accounting) 

• O dinheiro é 
mentalmente alocados 
para várias "contas", 
como roupas ou 
entretenimento, gasolina 
ou estudos, ao invés de 
ser percebido como 
fungível. 

• Exemplo 

Desconto Hiperbólico 

(Hyperbolic Discounting) 

• Damos mais valor a 
benefícios que são 
recebidos agora do que 
benefícios recebidos no 
futuro. 

• Consequentemente, os 
custos que são pagos 
no futuro não são 
sentidas tão 
profundamente como os 
custos que são pagos 
agora. 

• Exemplo 

Sobrecarga de 
informação 

(Choice Overload)  

• A presença de muita 
informação no ambiente, 
impede o indivíduo de 
avaliar e tomar uma boa 
decisão. 

• Exemplo 



Por Flávia Ávila 16 de Abril 2014 UnB – PET ECONOMIA 
Por Flávia Ávila Brasília Marketing School 

Alguns Conceitos…… 

Livro na Web: Behavioral Economics for Kids  
Neil Bendle and Philip Chen 2013 
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Behavioral Economics for Kids - Framing 

"Eu prefiro quando a mamãe compartilha a má notícia sobre a 
hora de deitar estrategicamente. " 

Fonte:	  Behavioral	  Economics	  for	  Kids	  -‐	  	  Neil	  Bendle	  and	  Philip	  Chen	  2013	  
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Behavioral Economics for Kids 
Efeito Posse 

Contas Mentais 

Negligência da Probabilidade  

Desconto Hiperbólico 

Sobreponderação de 
Pequenas  

Probabilidades 

Fonte:	  Behavioral	  Economics	  for	  Kids	  -‐	  	  Neil	  Bendle	  and	  Philip	  Chen	  2013	  
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Behavioral Economics for Kids 
Justiça  
”Vamos ser justas, quem não ficaria com o 
ovo de chocolate que vai sobrar? " 

Excesso de confiança 
"Nada é impossível para uma menina 
crescida"" 

Desonestidade 
”Pegar  um chocolate não é roubar" 

Orientação ao Competidor 
"Não é sobre quantos brinquedos que 
eu tenho. É sobre ter mais brinquedos 
do que a minha irmã " 
 

Fonte:	  Behavioral	  Economics	  for	  Kids	  -‐	  	  Neil	  Bendle	  and	  Philip	  Chen	  2013	  

Aversão à Perda 
"O chocolate que você perdeu 
nunca pode ser substituído ".  
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Interview with John Balz of Opower   

A Opower é uma das principais empresas quando se trata de aplicar a ciência comportamental para os 
seus negócios. John no Twitter em @ NudgeBlog.  
 

John	  Balz	  of	  Opower	  on	  Being	  a	  Behavioral	  
Marke=ng	  Manager	  

Os bastidores da Economia Comportamental 

e detalhes da ideia por trás do  

Save More Tomorrow 

GEM13: Stories behind Behavioral Economics  
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Save More Tomorrow – A Ideia 

Save	  More	  Tomorrow	  

Inércia	  

Autocontrole	  
(DH)	  

Aversão	  à	  
Perda	  

O que eu sei que pode ser útil? Que pode ajudar 
as pessoas a economizar para o futuro?  
Richard Thaler	  
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Save More Tomorrow 

Autocontrole: 

• No segundo 
semestre, se 
comprometa a 
salvar no 
futuro, em 
janeiro quando 
será essa 
pessoa “ideal". 

Aversão a 
perda: 

• Quando 
você 
receber o 
seu próximo 
aumento… 

Inércia: 

• Assim que 
entrar 
nisso… 

• Está dentro 
até fazer um 
Opt-Out. 
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Save More Tomorrow 

Richard Thaler achou que todos iam amar… E nada…  
 
Anos passaram… 
 

E em uma empresa pequena… Um consultor leu e propôs para os 
empregados: 
 
•  Aumentar 3% do percentual de poupança na próxima vez que aumentasse 

o seu salário. 
•  Resultado: Quadruplicou a taxa de poupança em 3 anos. 
 
Um aluno de Richard Thaler conhecia o consultor e disponibilizou os resultados 
•  E tudo começou! Philips e etc. 
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Save More Tomorrow – Paternalismo Libertário? 

•  Richard Thaler estava apresentando os Resultados 

•  Cass Sunstein acusa de Paternalista 

•  Pior coisa que se pode chamar na University of Chicago 

•  Surge Nudge e o ” Paternalismo Libertário “ 

•  Conceito amplamente criticado 
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Opower 

-  A Opower é uma das principais empresas quando se trata de aplicar a ciência 

comportamental para negócios. 

-  Ela tem uma estratégia interessante que é de divulgação intensiva de como eles 

fazem todo o processo e vendem muito forte a importância da área de 

Economia Comportamental (Behavioral Economics). 

-  Para os interessados em acompanhar o assunto, eles tem um blog e usam 

muito o twiiter: 

http://blog.opower.com/2013/06/want-to-predict-human-behavior-use-these-6-lessons-based-on-data-from-10-million-households/ 
http://www.ted.com/talks/alex_laskey_how_behavioral_science_can_lower_your_energy_bill 

Blog: http://blog.opower.com/ 

Twitter:  

@Opower 
@OpowerOutlier  
@NudgeBlog. 
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Blog Opower  - Por que usar Eco Comportamental? 

Uma extensa pesquisa mostrou que as pessoas costumam responder mais 
fortemente aos chamados normas sociais (como o altruísmo e a pressão dos 
pares ) do que as normas de mercado (como bônus em dinheiro ou descontos) .  
 

–  Por exemplo, simplesmente dizendo às pessoas como seu consumo de energia 
compara ao de seus vizinhos leva-os a economizar energia - muito mais do que 
anunciar as economias em dólares ou benefícios ambientais do uso menor.  

 
Esta é apenas uma das muitas peças-chave de conhecimento de ciências 
comportamentais que Opower tem usado. Exemplo de conta de um consumidor:  
 

Fonte: http://blog.opower.com/2013/06/want-to-predict-human-behavior-use-these-6-lessons-based-on-data-from-10-million-households/ 
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A Opower adota 5 princípios de design 
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A Opower adota 5 princípios de design 
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A Opower adota 5 princípios de design 



Por Flávia Ávila 16 de Abril 2014 UnB – PET ECONOMIA 

A Opower adota 5 princípios de design 
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A Opower adota 5 princípios de design 
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Opower – Exemplo de “Call to Action"   
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Opower – Resultados 
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IMPORTANTE: 

•  Verificar artigos que analisam academicamente e 
criticamente os resultados da Opower 

•  Teve realmente todo esse impacto? 

•  Resultados conflitantes 



Obrigada! 
 
 
 
 
 

Entrará no ar no dia 01/05 um site desenhado só  
para divulgação do tema no Brasil:   

economiacomportamental.org  
 

com glossário, vídeos, publicações e um blog que contará com 
diversos colaboradores tanto aqui no Brasil como no exterior. 
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Interview with John Balz of Opower   

A Opower é uma das principais empresas quando se trata de aplicar a ciência comportamental para os 
seus negócios. John no Twitter em @ NudgeBlog.  
 

John	  Balz	  of	  Opower	  on	  Being	  a	  Behavioral	  
Marke=ng	  Manager	  

”My colleagues, they study artificial 
intelligence. Me? I study natural stupidity.” 
(Amos Tversky, quoted after Robert H.Frank) 

 

 



 
 

Flávia Ávila 
 

/flaviasavila 

 
@flaviasavila 

 
@flaviasavila 
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Por Flávia Ávila Brasília Marketing School 

Extra 
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APPENDIX – Projetos Escolhas Saudáveis - Calorias 

Behavioral Economic Approaches to Dietary Control  
Principal Investigators: Loewenstein / Volpp / Asch 
George Loewenstein, PhD is leading a team in pilot studies to explore different ways 
of encouraging consumption of healthier food items by framing caloric content using 
various formats. 
 Funded by: Aramark 
Tags: Aramark, David Asch, George Loewenstein, Kevin Volpp  
 
Can Calorie Labels Increase Caloric Intake?  
Principal Investigator:  Loewenstein 
Research on the effectiveness of calorie and nutrition labeling of food in propelling 
individuals toward healthier food choices has revealed weak and inconsistent 
findings.  Four potential mechanisms to induce perverse effects -- causing people to 
increase calorie intake -- are tested in this pilot study. 
Funded by:  National Institutes of Health / National Institute on Aging 
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Interview with John Balz of Opower   

A Opower é uma das principais empresas quando se trata de aplicar a ciência comportamental para os 
seus negócios. John no Twitter em @ NudgeBlog.  
 

John	  Balz	  of	  Opower	  on	  Being	  a	  Behavioral	  
Marke=ng	  Manager	  

O impacto da entrega grátis  

no momento da compra 
Mercado de venda de livros online do UK 
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O Experimento e os nove cenários testados 

•  Testamos em um experimento on-line pela plataforma surveymonkey 
uma combinação de três preços de livro e três taxas de entrega para 
avaliar a sensibilidade dos consumidores a ambos os preços. 

 
•  Cada indivíduo foi selecionado aleatoriamente pela plataforma de 

pesquisa para cada tratamento. 
 

Table&1&(&Treatments&&
  Price of the Book (in pounds) 

  £4.50 £6.00 £7.50 

 

Delivery 

  

Free F1 F2 F3 

£1.50 L1 L2 L3 

£3.00 H1 H2 H3 

where the letters F, L and H represent respectively Free, Low shipping (1.50) and 
High shipping (3.00) and the numbers represent the level of book prices 1 for 4.50, 2 
for 6.00 and 3 for 7.50. 

AVILA, F. (2013). Is FREE delivery the most profitable strategy for online bookstores? A view of drip-pricing from the behavioural economics perspective. 
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Estrutura do Experimento 

•  Seção 1: Opção de fazer o experimento em Dólar ou Libra e logo depois 
perguntávamos algumas questões demográficas e descritivas sobre o participante. 

•  Seção 2: A situação hipotética era descrita e ele enfrentava uma Árvore de Decisão  
–  Pedimos os participantes para tomar ma série de decisões simples como se fossem 

comprar um livro naquele momento 

 
•  Seção 3 : Controle da heterogeneidade do consumidor. 

Parte 1: Comportamento usual de compras on-line e / ou compra de livros 
Parte 2: Tipo de comportamento de gastos (Mais ou menos pão-duro ou gastador ) . 

 
•  Seção 4: Lembra do preço do livro que comprou, ou não? 
 
•  Seção 5 : Perguntas sobre o omprimento da pesquisa e comentários. 

 
 

AVILA, F. (2013). Is FREE delivery the most profitable strategy for online bookstores? A view of drip-pricing from the behavioural economics perspective. 
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Seção 2 – Árvore de Decisão do Experimento 

AVILA, F. (2013). Is FREE delivery the most profitable strategy for online bookstores? A view of drip-pricing from the behavioural economics perspective. 
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•  Entrega gratuita apresentou taxas de compra mais altas em nosso experimento. 

•  Considerando as duas dimensões, a conversão e a receita, cobrar 6,00 ou 
7,50 para o livro mais taxa de entrega GRÁTIS foi a melhor estratégia . 

O Impacto da taxa de entrega GRÁTIS 
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Impacto de outras variáveis na compra 

•  Preço do livro não foi significativo na 
probabilidade de um consumidor comprar 
ou não um livro.  

•  Taxa de entrega teve um impacto 
significativo de -29,5%.  

•  Ter o não taxa de entrega apresentou um 
impacto de -38,9%.  

•  Tanto o Tipo de Consumidor e Físico vs E-
book (comprar mais livro físico do que e-
books) teve um impacto positivo 
significativo, respectivamente 15,6% e 
12,2%. 

AVILA, F. (2013). Is FREE delivery the most profitable strategy for online bookstores? A view of drip-pricing from the behavioural economics perspective. 

Modelo Probit – Quanto uma variável afetou a Probabilidade de comprar ou não comprar o livro	  
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Interview with John Balz of Opower   

A Opower é uma das principais empresas quando se trata de aplicar a ciência comportamental para os 
seus negócios. John no Twitter em @ NudgeBlog.  
 

John	  Balz	  of	  Opower	  on	  Being	  a	  Behavioral	  
Marke=ng	  Manager	  

Outros Conceitos.... 
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Heurísticas 

Estratégias simplificadas ou RULES OF THUMB. 
 
•  As pessoas frequentemente adotam sem ter consciência de 

que as usam. 

•  Quando as usamos inconscientemente não temos controle 
sobre quando as usamos de forma adequada ou 
inadequada. 

 
•  Por exemplo, heurísticas fornecem a gestores trabalhando 

sobre pressão uma maneira simples de lidar com decisões 
rápidas e complexas. 
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Algumas Heurísticas 

• Pessoas avaliam a freqüência, a probabilidade, ou provável causa de um evento 
pelo grau em que as ocorrências desse evento estão prontamente "disponível" na 
nossa memória. 

A Heurística DISPONIBILIDADE 

• Nós avaliamos a probabilidade de ocorrência de um evento pela similaridade de 
que a ocorrência de nossos estereótipos de ocorrências semelhantes. 

A Heurística REPRESENTATIVIDADE  

• Nós tendemos a fazer avaliações partindo de um valor inicial e ajustando para 
produzir uma decisão final. 

A Heurística  ANCORAGEM / AJUSTE 

• Tendência de buscar evidências que confirmam a sua hipótese e a ignorar 
evidências negativas. 

Extra - A Heurística  CONFIRMAÇÃO 

( Bazerman e Moore, 2009; KAHNEMAN e TVERSKY,1974).  
)  
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Kanheman e Tversky  - Sistema 1 e Sistema 2 

Sistema 1: Pensamento rápido e intuitivo, sem esforço , emocional, 
associativo, difícil de controlar ou modificar. 
 

Sistema 2: Consciente, exige raciocínio, lento, trabalhoso, usado para 
tarefas exigentes e complexas. 

Mas o problema é que o sistema 2 
é preguiçoso , as pessoas evitam 
esforço cognitivo e, muitas vezes 
confiam num julgamento plausível 
que rapidamente vem à mente 
( Stanovich e Ocidente, 2000) 
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Sistema 1 e Sistema 2 - Exemplos 

Um taco e um bola custam  US $ 1.10  
 
O taco custa $ 1.00 a mais que a bola 

Quanto custa a bola? 
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Sistema 1 e Sistema 2 - Exemplos 


