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Como as Ciências Comportamentais podem tornar 
os programas de compliance anticorrupção mais 

efetivos?
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Um encontro de perspectivas 
complementares





Compliance Comportamental

Medidas de prevenção, detecção 
e remediação de desvios éticos 
nas organizações.....

...baseadas em evidências das Ciências 
Comportamentais sobre a realidade 
cognitiva e comportamental das pessoas.



Dois Mitos sobre o Comportamento
1. Somos agentes racionais
2. Somos “pessoas do Bem ou do Mal”



Sobre a Racionalidade Humana



Intuições de policy 
e decision makers 
baseadas na 
Teoria da Escolha 
Racional

➔ Somos racionais

1. Somos capazes de ordenar nossas preferências;

2. Temos uma escala de preferências pré-definida 
que pode ser consultada qualquer momento  de 
decisão;

3. As relações entre as preferências são transitivas 
(não-contradição lógica);

4. Temos preferências estáveis;

5. Agimos de acordo de acordo com um modelo 
custo-benefício;

6. Procuramos informação até: custo marginal = 
benefício marginal.



Teoria da Escolha 
Racional

Fundamento 
comportamental 
da 
microeconomia 
neoclássica

● Somos capazes de ordenar nossas preferências.

● Temos uma escala de preferências pré-definida 
que pode ser consultada qualquer momento  de 
decisão.

● As relações entre as preferências são transitivas 
(não-contradição lógica)

● Temos preferências estáveis.



Teoria da Escolha 
Racional

Fundamento 
comportamental 
da microeconomia 
neoclássica

Para além disso, os agentes seriam:

● Auto-interessados
● Egoístas
● Maximizadores

➔ Seguem o seguinte princípio de escolha:

Se, para S, (a) for preferível a (b), e S 
for livre, S escolherá (a) se tiver 
oportunidade de escolher. 
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Para além disso, os agentes são:

● Auto-interessados
● Egoístas
● Maximizadores

➔ Princípio da Escolha:

Se, para S, (a) for preferível a (b), e S for livre, 
S escolherá (a) se tiver oportunidade de 
escolher. 



Será que somos fortemente 
racionais em nossas decisões?



€2,5 €3,5

Somos 
influenciados 
pela quantidade 
de opções 
apresentadas

Simonson, I. (1989). Choice based on reasons: The case of 
attraction and compromise effects. Journal of consumer 
research, 16(2), 158-174.

Qual opção a maior parte                                 
das pessoas escolhe?
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Sobre as “Pessoas de Bem”



Participantes foram 
convidados a participar de 
uma tarefa para resolver 
matrizes.

● 4 minutos
● 20 questões
● 0,5$ por acerto

Experimento das Matrizes 

Mazar, N., Amir, O., & Ariely, D. (2008). The dishonesty  of honest people: A 
theory of self-concept maintenance.  Journal of marketing research, 45(6), 
633-644.



● Alguns participantes podiam 
ter que entregar as suas 
folhas de resposta aos 
investigadores (controle)

● Outros foram  instruídos a 
guardar a sua folha de 
respostas para colocar na 
reciclagem, dando uma 
oportunidade para trapacear 
(sem vigilância) 

Resultados

Mazar, N., Amir, O., & Ariely, D. (2008). The dishonesty  of honest people: A 
theory of self-concept maintenance. Journal of marketing research, 45(6), 
633-644.
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Ao longo de seis experiências 
com pessoas diferentes, 
apenas 5 (0.6%) dos 791 
participantes declararam ter 
acertado todas as matrizes!

Por que os participantes não 
declararam acertar mais?

A maioria dos 
participantes foram 
desonestos, mas só 

um pouco

Mazar, N., Amir, O., & Ariely, D. (2008). The dishonesty  of honest people: A theory of self-concept maintenance. Journal of marketing research, 45(6), 633-644.



● Agora, os participantes 
recebiam 2$ por cada matriz 
correta em vez de 0.5$
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theory of self-concept maintenance.  Journal of marketing research, 45(6), 
633-644.

   E se pagássemos mais?

O que aconteceu com o grau de 
desonestidade?

Aumentou ou Diminuiu?
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● Em vez de receber 0.5$, 
alguns participantes 
receberam um token que 
poderiam trocar por 0.5$ 
passado uns minutos.

O que aconteceu com grau de 
desonestidade? 

Aumentou ou Diminuiu?

E se pagássemos com tokens?
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Por que os participantes foram menos 
desonestos quando  tinham mais a ganhar 
em trapacear e mais desonestos quando 
recebiam tokens?



Medidas 
tradicionais

➔ Informação (Códigos, 
comunicados, legislação)

➔ Controles, Punição e 
Fiscalização 
(Auditorias, 
investigação, ameaças, 
mecanismos de 
checagem)

➔ Incentivos 
econômicos (Prêmios, 
bônus, multas)

02

03

04

01 Fôssemos capazes de processar e 
assimilar grandes quantidades de 
informações

Fizéssemos cálculos sobre prós e contras 
o tempo todo

Ficássemos motivados para agir de 
forma honesta apenas em razão de 
estímulos externos (ex.: dinheiro, 
reputação, vantagens).

Estivéssemos sempre tentando tirar o 
máximo de vantagens para nós mesmos, 
sem ligar para os outros

Seriam muito efetivas se…



Livro Muitos
“Um quadro mais realista seria pensar em medidas 
direcionadas a pessoas que têm pouco tempo para decidir 
sobre questões complexas, que são facilmente distraídas e 
que têm uma capacidade limitada para processar muitas 
informações”. (p. 58)




