
 
Olá a todos, bem-vindos! 
 
Esse é um treinamento auto-contido do comercial sobre Economia 
Comportamental. Esse é o último de 05 treinamentos comerciais online que 
vamos fazer. Se você chegou até aqui é porque já completou os outros 4 
treinamentos e aplicou seus aprendizados no cotidiano de trabalho. É hora de 
pular de nível! 
 
Todo o conteúdo contido neste treinamento está licenciado sob o selo de 
compartilhamento de propriedade intelectual Creative Commons (.cc). Isto 
significa que ele pode (e deve) ser replicado com duas condições: 
 
1. O uso não pode ter fins lucrativos 
2. A origem deve estar sempre referenciada e linkada 
 

Relembrando todos os treinamentos básicos: 
 
01_Lead Generation: gerando leads qualificados em escala 
02_Sales Dev: Preparando propostas comerciais, orçamentos e cronogramas 
03_Closing the Deal: Técnicas de negociação 
04_Oficializando um deal: passo a do fechamento até o kickoff 
05_Economia Comportamental: aplicações de princípios no trabalho comercial 
 
 

1. O QUE É ECONOMIA COMPORTAMENTAL? 
 
Vamos começar do começo. Afinal de contas, o que é economia comportamental?  
 
Definição: Behavioral economics studies the effects of psychological, cognitive, emotional, 
cultural and social factors on the economic decisions of individuals and institutions and how 
those decisions vary from those implied by classical theory. ... Market inefficiencies: These 
include mis-pricing and non-rational decision making. 
 
OU 
 
Em português claro: A economia comportamental (ou behaviorismo, como ficou conhecida) 
é uma área transdisciplinar da economia, psicologia e neurociência que estuda COMO as 
pessoas se comportam na prática e PORQUE elas tomam as decisões que tomam - fora da 
premissa da racionalidade (homus economicus). Ou seja, a economia comportamental 

https://docs.google.com/document/d/1tAPsyQ5Hk9Q7yXLi_Jf6IZroamKV01TOt6oXWZTG0vM/edit?usp=sharing


cobre o micro-cosmos onde a economia tradicional falha. Ela está para a economia 
tradicional como a física quântica está para a física newtoniana.  
 
Dá pra explicar mais fácil? Dá sim. Economia comportamental é o estudo de como e porque 
fazemos o que fazemos.  
 
 

2. UMA BREVE HISTÓRIA DA ECONOMIA 
COMPORTAMENTAL 

A Economia Comportamental surge com o intuito de unir as descobertas da psicologia 
com a economia para criar modelos que descrevem de maneira mais realista as escolhas 
dos indivíduos. Por muitos anos os avanços na psicologia não foram usados como 
contribuição na economia. Havia uma separação das duas disciplinas principalmente em 
razão das diferentes metodologias utilizadas – a economia foi formalizada matematicamente 
e a psicologia se embasou na tradição experimental. Ao focar em teorias que enfatizavam 
as previsões, a economia escolheu por deixar de lado a busca por pressupostos mais 
realistas. 

A partir de 1950, houve uma tentativa de mudança por parte de alguns autores. Herbert 
Simon, por exemplo, defendeu o uso de modelos que utilizavam mecanismos cognitivos 
para analisar o comportamento dos indivíduos. Simon cunhou o termo “racionalidade 
limitada” (bounded rationality) para sumarizar a proposta de que em função de limitações 
cognitivas, nossa mente não consegue solucionar problemas dentro dos padrões exigidos 
por um comportamento economicamente racional. Sua contribuição foi apenas um 
vislumbre do que estava por vir. 

A grande ruptura ocorre na década de 70 quando os psicólogos cognitivos começam a 
estudar o processo de decisão e comportamento dos agentes e adentrar no campo da 
economia. Estes modelam a racionalidade limitada de uma maneira familiar para os 
economistas. Neste momento, alguns economistas passam a aceitar que as anomalias 
verificadas por diversos autores não podem ser ignoradas e se apoiam na psicologia para 
buscar respostas. 

Ao final dos anos 70 temos dois trabalhos importantes que são considerados grandes 
marcos para a Economia Comportamental. O primeiro, a chamada Teoria da Perspectiva 
(Prospect Theory), dos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky, busca descrever de 
maneira mais realista o processo de decisão dos agentes corrigindo e explicando anomalias 
detectadas na teoria econômica tradicional. O segundo, o trabalho do economista Richard 
Thaler (Toward a Positive Theory of Consumer Choice), publicado já em 1980, descreve 
uma série de anomalias não explicadas pelo mainstream da economia abrindo, assim, um 
novo campo de estudo. As pesquisas deste novo campo identificam também problemas de 
predição nos modelos da economia tradicional, o que tem contribuído para um crescimento 
da Economia Comportamental. 

 



3. O QUE ECONOMIA COMPORTAMENTAL TEM A VER 
COM O MEU TRABALHO? 

 
Que bom que você perguntou, carx leitorx. Os princípios desenvolvidos pela economia 
comportamental podem ser aplicados na criação de portfólio de ofertas, negociação de 
valores, geração de leads e até na confecção de contratos. Ao longo deste treinamento 
você vai entender que princípios são esses e como eles se aplicam a nossa abordagem 
comercial no Templo, em cada etapa do funil.  
 
 

4. NUDGES, CRM, RÉGUAS DE RELACIONAMENTO E 
SCORE DE CLIENTE 

 
Agora que você já conhece o conceito de um CRM (vide treinamento 01), vale ressaltar os 
seus principais objetivos: fortalecer o relacionamento com o cliente e fomentar a fidelização 
desses. Ademais, um sistema de CRM permite a análise de padrões de comportamento dos 
seus clientes bem como a estimativa de propensão de compra (a partir do score de cliente).  

Teoria dos nudges: Nudges (traduzidos do inglês, significam “pequenos empurrões”) são 
formas de mudar as escolhas de indivíduos de forma previsível, mas sem inibir opções ou 
sem mudar os incentivos. Ou seja, não há incentivos ou punições financeiras. Uma simples 
orquestração das opções pode influenciar as decisões das pessoas. 

 
Um sistema de CRM enxuto e intuitivo como o Pipedrive é um grande aliado da equipe 
comercial em respeito a gestão do funil em busca de conversão. Ainda assim, há espaço 
para crescimento. A união dos conceitos de economia comportamental com as automações 
do nosso CRM é fundamental para potencializar as relações do TEMPLO com seus 
clientes. 
 
O tempo e a complexidade são os vilões de qualquer processo decisório. Esses parâmetros 
aumentam a fricção de qualquer escolha e incentivam o questionamento da decisão. O 
governo britânico aplicou essa teoria à coleta de impostos. Ao invés de mandar uma carta 
com a informação do site para declaração, a carta já vinha com um formulário para ser 
preenchido. Com esta simples mudança, eles conseguiram aumentar a arrecadação. A 
mesma teoria pode ser aplicada à nossa régua usando as automações avançadas. Evite 
mensagens monótonas de coleta de informação. Alternativamente, utilize um e-mail redigido 
conforme um formulário e facilite o retorno das informações.  

Este e-mail pode ser disparado automaticamente quando um novo negócio é criado. Desta 
forma, há um ganho duplo. O cliente fica mais inclinado a responder os dados e o sales dev 
não perde tempo por ter esquecido de solicitar as informações necessárias para o avanço 
da negociação (dependendo da linha de negócio: faz muito sentido para espaço e 
educação, menos para consultoria, studio e ventures) 



Pode soar como uma formalização do óbvio, mas o atrativo facilita a tomada de decisões. 
No entanto, o foco aqui não é uma questão de design (cores e fontes, por exemplo) e sim 
de personalização. Mensagens personalizadas atraem e prendem a atenção do destinatário 
da mensagem. Exemplificando, o governo inglês obteve um aumento de 9% no pagamento 
de multas quando as cobranças eram enviadas com a foto do veículo infrator. 

4.1 compromissos SOCIAIS impulsionam a finalização de uma tarefa 

A constância no relacionamento comercial é essencial mas muitas vezes a agenda dos 
executivos de contas (neste momento Herman, Michel e Maiko) atrapalham a execução da 
régua. Uma solução para esse problema é o compromisso social. Compromissos sociais 
são acordos feitos com uma ou mais pessoas para que uma determinada ação será 
cumprida. 

Em um estudo empírico nas Filipinas, o nudge de compromissos sociais foi usado para 
aumentar a taxa de poupança de clientes de um banco rural. O cenário melhorou quando o 
banco inseriu contas de poupanças abertas a partir de acordos de prazo e valor final entre 
os gerentes e seus clientes. Com esta ação, 82% dos clientes aumentaram seus depósitos. 
Em comparação, em contas convecionais, apenas 12% incrementaram o montante da 
poupança. 

Ao distribuir tarefas aos seus executivos de contas, o gestor do CRM (Lead Gen - YASMIN 
atualmente) pode artibuir um trato: caso o vendedor demore demais para finalizar o 
negócio, a equipe será notificada sobre o ocorrido automaticamente.Por mais duro que 
pareça, o compromisso social não serve apenas para pressionar o desempenho do 
vendedor, mas também para fomentar a troca de auxílio entre a equipe. 

4.2 não é só notificar, tem que ser na HORA CERTA e para a pessoa certa 

A última categoria de nudges atenta ao fato que notificações são mais poderosas quando 
enviadas na hora certa. Isso porque a experiência vivida no momento da mensagem gera 
grande influência na percepção e resposta do destinatário. 

Por exemplo, o governo inglês aumentou a arrecadação de multas em até 3 vezes ao enviar 
mensagens de texto por celular para os cidadãos. Essas mensagens personalizadas eram 
enviadas 10 dias antes do vencimento da quitação da dívida. 

A customização das automações atende a demanda de escolher o momento certo do envio 
da mensagem. Isso porque há a possibilidade de criar automações periódicas no Pipedrive. 
O intervalo e horário do disparo das automações são ajustáveis. Assim, podemos escolher 
o momento certo do envio da mensagem. 

Se quiser enviar uma mensagem de follow up para seu cliente, evite enviar o e-mail 
automático após às 15 horas data tarde e nos últimos dias da semana. Priorize o começo 
da semana para notificar seus clientes. Assim, há tempo para montar um plano de ação de 
feedback, se necessário. 



 

5. APLICAÇÕES ESPECÍFICAS DE PRINCÍPIOS NA 
NEGOCIAÇÃO DE PROPOSTAS 

 
 
Ancoragem e  alternativas dominantes - AO CRIAR UM DECK OU PROPOSTA 
COMERCIAL e AO PRECIFICAR UMA PROPOSTA - Colocar uma oferta adicional na 
proposta que seja parecida com a que queremos vender só que muito mais cara tende a 
influenciar o Lead a fechar a proposta do meio. As pessoas se prendem na referência que 
você entrega (ilustração abaixo) 
 

 
 
Confirmation Bias - AO ENVIAR CONTEÚDOS E REFERÊNCIAS PARA UM LEAD OU 
CLIENTE - As pessoas tendem a acreditar naquilo que corrobora a sua opinião e a ler 
aquilo que já é familiar. Enviar novos conteúdos que aproximem ele do universo do Templo 
e nos posicione como especialistas sem desafiar crenças fundamentais é uma ferramenta 
muito efetiva nesse sentido (ilustração abaixo) 
 

 
 
Parálise de escolhas - AO DEFINIR QUAIS E QUANTAS OFERTAS COLOCAR EM UMA 
PROPOSTA - As pessoas desistem de escolher quando você oferece opções demais. Por 
isso, nunca ofereça mais do que 2 propostas com pacotes PMG (MAX de 6 opções totais). 



Idealmente entregue 3 opções (sendo uma dominante), de cada vez. Isso é um insight 
essencial por exemplo, quando negociamos multiplas propostas com um mesmo cliente. Ele 
não vai comprar 5 coisas ao mesmo tempo do mesmo fornecedor. Foque em uma de cada 
vez, ou encontre novos leads com orçamentos independentes dentro da mesma empresa.  
 
Aversão a perda - EM NEGOCIAÇÃO DE PROPOSTAS - Para a enorme maioria das 
pessoas, a dor de perder é muito mais poderosa (modularmente) do que a felicidade de 
ganhar. Este comportamento advém do fato de que valorizamos mais o que temos do que o 
que não temos. um item pessoal idêntico a um de um terceiro será valorado de forma 
superior (pagamos um "prêmio" emocional pelas coisas).  
 
Podemos alavancar este efeito durante renegociações (o que o cliente deixará de ter dos 
nossos serviços que ele possui hoje). Por isso é importante começar a vender a 
renegociação bem antes do término do projeto anterior.  
 
Adicionalmente, um insight para negociações em geral: Ao executar o discurso de venda na 
hora de apresentar as abordagens propostas, cite casos de empresas concorrentes ou 
similares que perderam "liderança de mercado", "market cap" ou "crescimento do múltiplo" 
por incapacidade em executar justamente aquele processo ou solução que estamos 
oferecendo analogamente. (ilustração abaixo) 
 

 
 
  

6. REFERÊNCIAS DE ESTUDO 
 
tempo total de estudo entre leituras, visualizações e audições: 5-8h 
 
Consulta: 
 
https://www.behavioraleconomics.com/resources/introduction-behavioral-economics/ 
Neste resumo você vai encontrar uma introdução densa ao tema de economia 
comportamental bem como uma série de exemplos interessantes de aplicação 
 
https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/ 

https://www.behavioraleconomics.com/resources/introduction-behavioral-economics/
https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/


Neste glossário completo você vai encontrar referências dos princípios da EC bem como 
explicação de termos. 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_comportamental 
Versículo muito bem escrito da wikipedia sobre EC com base conceitual 
 
Videos: 
 
https://www.ted.com/playlists/74/our_brains_predictably_irrati 
PLAYLIST completa de TEDs sobre behaviorismo - 1h 
 
https://www.ted.com/talks/daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory 
TED do Khanemann sobre pensamento tipo 1 e tipo 2 (resumo do livro) - 20min 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B3pZq1gc-rs&feature=youtu.be 
Aula de Harvard com o Thaler contando histórias da economia comportamental - 1h 
 
https://www.ted.com/talks/keith_chen_could_your_language_affect_your_ability_to_save_m
oney 
TED interessantíssimo sobre uma aplicação tangente de EC - 20min 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Tmo9YsNXWCc 
Aula do Steven Levitt  (autor do Freakonomics) sobre aplicação cotidiana da EC- 1h 
 
Artigos: 
 
https://geekonomics.com.br/2019/08/vendas-e-economia-comportamental/ 
artigo sobre aplicação de EC para vendas - básico mais bom trigger - 10min 
 
http://www.economiacomportamental.org/nacionais/por-que-so-a-economia-comportamental
-pode-explicar-preferencia/ 
Bom artigo com 20min de leitura sobre o fenômeno das preferências nas escolhas de 
compra 
 
https://www.forbes.com/sites/piyankajain/2018/03/01/5-behavioral-economics-principles-for-
marketeers/#4c881fe828eb 
Princípios da EC e seus efeitos no marketing, artigo FORBES com 10min de leitura 
 
http://thinklistenlearn.com/insights-behavioral-economics-will-help-sell-better/ 
Artigo sobre potenciais aplicações comerciais do behaviorismo - 15min 
 
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-marketers-
guide-to-behavioral-economics 
Artigo "to the point" da MC Kinsey com menos de 10min de leitura falando de aplicações 
específicas para produtificação comercial 
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https://trackmaven.com/blog/8-marketing-takeaways-from-behavioral-economics/ 
Aplicações de EC para marketing (muito didático) - artigo 15min 
 
https://www.inflexion-point.com/b2b-buying-behaviour 
Artigo curtinho sobre a aplicação de EC no ambiente b2b - 10min 
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