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• Inércia: atuar vs não atuar

• Aversão à perda: Eu costumava ter mais

• Autocontrole: não hoje, amanhã

• Presente: valorizamos mais o imediato do que o futuro (desconto hiperbólico)

• Enquadramento: a pergunta condiciona a resposta

VIESES FUNDAMENTAIS PARA A APOSENTADORIA
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• Os três Gaps
• Gap de identidade: Não parecemos mais velhos e não nos identificamos como um grande com ”essa"
pessoa

• Gap de Empatia: Emoções presentes pesam mais do que as do nosso eu futuro
• Gap de Tangibilidade: Comparação de estilo de vida presente e futuro

• Es preciso mover a pessoa no momento da aposentadoria, fazê-la sentir que emoções ela terá e visualizar a
situação
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OS DOIS EUS
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• Ancoragem, disponibilidade e representatividade: procure elementos conhecidos, familiares 
e frequentes que permitam corrigir uma ideia inicial

• Aproveite positivamente os vieses do otimismo, aversão à perda, status quo (inércia) e framing

• Apresentação favorável, otimista, segura e sem mudanças de sua condição

• Usando "contágio social" e outras influências sociais: agora é a hora de pensar na 
aposentadoria ("todo mundo faz isso")

• Afiliação automática (difícil no Brasil)

• Formulário de inscrição 

• Extrato de conta

FERRAMENTAS QUE PODEM SER USADAS



PENSION BENEFIT STATEMENT- MODELO 1



PENSION BENEFIT STATEMENT- MODELO 2
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REDESIGNE O STATUS DA CONTA (MEXICO)

• Logotipo do Administrador, 
para construir confiança

• Termômetro para comunicar 
a saúde da poupança

• Personalização, nome do 
cliente (família)

• Limpar dados sobre quanto 
economizar e o que você 
ganha com isso

• Simplificando o processo de 
poupança

• Exemplos e lembretes 
simples

• Chamada para agir (CTA)
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FORMULÁRIO OU CHATBOT 
§ Chatbots são conversas gamificadas com o usuário que

são atraentes para usar.

§ Um experimento recente nosso (RCT com uma amostra
de 2.000 pessoas) mostrou que a conclusão do
processo de entrega de dados através de um
formulário padrão foi de 17%

O resultado usando chatbot foi de 50%

Tente agora!

https://green-staging.opseeker.com/


• Save more tomorrow

• UK: NEST

• Nova Zelândia: Kiwisaver
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ALGUMAS IMPLEMENTAÇÕES
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SAVE MORE TOMORROW

• A autoenrolment
não é essencial

• Se o auto-
dimensionamento
é crítico

• E opções padrão
em investimentos



Economia tradicional

Obrigação, 
tributação, 

multas
Nudges, defaults Choice

arquitecture
Informação, 

regulação

Behavioural science

Paternalism
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NEST

• É baseado em autoenrolment

• Mas este sistema tem muitas lições da economia do comportamento muito útil!



KIWISAVER

• A importância da carta de
comunicação

• O cliente no centro

• o que podemos fazer pelo participante

• UX

• atualização dinâmica de status

• opções clicáveis

• formatos simples e compreensíveis



• Plataformas de cashback

• Mudança de paradigma keynesiano

• Poupança no mesmo nível que o consumo

• Arredondamentos em pagamento on-line

• Acumulação lealdade
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OUTRAS ABORDAGENS COMPORTAMENTAIS: PENSÕES DE CONSUMO
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EXEMPLO: MILLAS PARA EL RETIRO

Poupança na App Poupança salarial
Cash Back em compras

- Utilizadores actuais: 102,922
- Idade média: 38 anos 
- Poupança semanal: 79 MXN
- No México existem mais de 67M de contas Afore que podem ser ligadas à

poupança voluntária de Millas para el Retiro



MUITO OBRIGADO!!


