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FIA - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO
A FIA é uma das principais escolas de educação executiva do Brasil e do mundo, 
conforme diversos rankings. Este resultado é fruto de muita dedicação ao 
desenvolvimento de projetos em administração por mais 30 anos e confere em alto 
grau de excelência nas três áreas de atividade da Fundação: Educação, Consultoria e 
Pesquisa. 

SOBRE O MBA
Este MBA visa formar gestores com habilidades de negociação e influência por meio 
da compreensão do comportamento de equipe, clientes e outros stake holders no 
processo de tomada de decisão em diversas situações empresariais. 

Nos últimos 300 anos o indivíduo foi entendido como um ser racional que toma 
decisões racionais de maneira plenamente consciente buscando maximizar o resultado 
de suas decisões. Mas na verdade diversos fatores fazem com que as decisões que 
toma o afastem de um comportamento racional, influenciadas por emoções, estado 
de espírito, humor, disposição ou cansaço, valores e em especial por vieses cognitivos 
que foram desenvolvidos no cérebro ao longo de milhões de anos de sua evolução.
 
Tomamos decisões por razões que na verdade frequentemente não percebemos e 
temos a ilusão de estarmos no controle de nossas decisões. Temos vieses que nos 
tornam excessivamente otimistas em alguns casos, superestimamos a probabilidade 
de eventos com baixa probabilidade de ocorrência, como ganhar na loteria e 
apostamos na ocorrência desses eventos. Riscos são assumidos em situações que 
não são justificadas pois somos avessos a perda e preferimos arriscar do que assumir 
essa perda, como muitos investidores em ativos de risco (ações entre outros). 
Frequentemente investidores perdem dinheiro pois mesmo vendo a bolsa cair 
preferem arriscar do que assumirem a perda e sair do investimento.

Esse MBA vem justamente formar o participante a melhor gerir sua equipe, sua 
atividade através do melhor conhecimento do processo decisório e do comportamento 
do individuo, de sua equipe, seus clientes e outros agentes do mercado.

O participante vai aprender a usar as ferramentas de gestão de negócios com ênfase 
em Economia Comportamental e tomada de decisão. Vai aprender técnicas de 
negociação, de influência qualquer que seja a área onde atua, Marketing, Finanças, 
Recursos Humanos, Tecnologia, Estratégia. Afinal todos tomamos decisões a todo 
momento. Vai aprender a melhor comunicar, entender as necessidades e demandas 
do outro, seu comportamento e suas decisões para leva a uma decisão mais eficaz.

OBJETIVO
Formar um gestor capaz de melhor entender comportamentos, negociar, influenciar 
decisões, pessoas e organizações no processo decisório de vendas, investimentos e 
negociações dentro e fora da organização onde atua. Apender como aumentar a eficácia 
de suas decisões sejam de investimentos, ou relacionadas ao cliente, fornecedor, equipe, 
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seja na alocação de recursos em projetos, entendendo os processos inconscientes e 
vieses que influenciam a tomada de decisão. Aprender a melhor reduzir o impacto 
das emoções, de vieses cognitivos, de maus hábitos ou de influências indesejadas de 
terceiros e aumentar as chances de sucesso em suas decisões.

RESULTADO
Aumento da capacidade de tomada de decisão, melhor lidando com seu comportamento 
e de terceiros na tomada de decisão, aprendendo a criar situações favoráveis de 
decisão mais eficaz no âmbito de sua atuação profissional e da organização onde atua 
e também no âmbito pessoal. Melhor gestão de riscos, redução do impacto de vieses 
cognitivos ou de comportamentos automáticos e irracionais gerados pelo inconsciente. 

DIFERENCIAL 
Este curso traz toda a experiência de um corpo docente experiente tanto em Gestão de 
Negócios quanto em Ciências Comportamentais e Economia Comportamental. Traz a 
participação on-line e ao vivo de participantes internacionais (em língua portuguesa) 
com experiência na implementação de técnicas de economia comportamental nos 
Estados Unidos e Europa. Enfoque aplicado com aulas dinâmicas, estudos de caso e 
aplicação das técnicas de economia comportamental através de exercícios e casos 
aplicados. São 500 horas de aulas 100% ao vivo e on-line.

PÚBLICO-ALVO 
Voltado para profissionais em diferentes áreas como Marketing, Vendas, Finanças, 
Compras, Recursos Humanos, que estejam especialmente preocupados com 
relações, influência e comportamentos seus e de terceiros em diferentes atividades 
organizacionais e de mercado.
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METODOLOGIA 
O curso integra conceitos, estudos de caso e atividades práticas, técnicas de role 
playing buscando levar o participante a experimentar e exercitar diversas técnicas 
da área comportamental e de Gestão. É também exigido um trabalho em equipe 
de conclusão do curso, com o objetivo de aprofundar um dos temas escolhido pelo 
participante. 

MÓDULOS

ENTENDENDO E USANDO ECONOMIA COMPORTAMENTAL
SUAS FERRAMENTAS E TÉCNICAS

Módulo 1 - Introdução à Economia Comportamental - 64h

Módulo 2 - Arquitetura de Escolha - 52h
 
Módulo 3 - Influência e Comunicação - 40h

Módulo 4 - Técnicas Comportamentais - 64h
 
Módulo 5 - Neurociência e neuroeconomia - 44h
  
Módulo 6 - Aplicações da Economia Comportamental - 56h

 
FERRAMENTAS, TÉCNICAS E PRÁTICAS 
DE GESTÃO DE NEGÓCIOS

Módulo 7 - Gestão de Pessoas - 32h

Módulo 8 -Conceito e prática de empreendedorismo - 32h

Módulo 9 -Marketing - 36h

Módulo 10 -Finanças - 40h

Módulo 11 -O Ambiente Econômico e a Gestão Estratégica dos Negócios - 40h

MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO A ECONOMIA COMPORTAMENTAL – 64 H

Os conceitos principais da Economia Comportamental, tendo como base o trabalho 
de Daniel Kahneman e Amos Tversky, são apresentados com exemplos de muitos 
casos, exercícios e trabalhos em grupo. Você irá entender como os vieses cognitivos 
determinam nossas escolhas e comportamentos. Descobrirá, também, a existência de 
dois modos de pensar: um automático e não consciente, responsável pela maior parte 
de nossas decisões e outro, racional e analítico. 
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Uma vez que você entender melhor como funcionamos e agimos, muitas vezes de 
maneira aparentemente ilógica, terá construído a base para evitar armadilhas no 
processo decisório e assumir um maior controle das decisões que você toma. Irá, ainda, 
entender melhor o que leva seu líder, cliente, ou outro agente do mercado, a tomar 
decisões que podem ser incoerentes e muitas vezes, incompatíveis com o alcance dos 
objetivos da empresa. Este entendimento fará com que você possa se comportar e 
conduzir melhor esses processos. 

Você também irá entender melhor sobre a teoria da complexidade e a nova teoria 
das redes para poder aplicá-las nas decisões de grande complexidade que vemos nas 
organizações, envolvendo stakeholders diversos, colaboradores de diferentes perfis 
e com objetivos muitas vezes conflitantes. A abordagem irá considerar que temos 
limitações para lidar com muitos assuntos e temas ao mesmo tempo. O ambiente 
organizacional complexo e com diversas variáveis interligadas, nos dificulta o 
entendimento do que está acontecendo e como tomar uma melhor decisão. 

Em resumo, como tornar mais simples o entendimento de relações e decisões 
complexas para entendermos melhor como agir e como decidir? Você vai aprender 
como fazer isso e como conduzir melhor o processo decisório nessas situações de alta 
complexidade que muitas vezes nos encontramos atualmente. 

Não estamos sozinhos e as redes e interações das pessoas influenciam comportamentos 
e decisões. O participante irá melhor entender as influências coletivas bem como 
influenciar a comunicação em rede. Você também verá aspectos chave da técnica de 
Programação Neurolinguística e a programação de comportamentos. 

Casos criados pela Harvad Business School são utilizados como ferramenta de 
aprendizado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Kahneman, D. Rápido devagar, duas formas de pensar, 1° edição, Editora Objetiva, 2012.
Ariely, D. Previsivelmente Irracional, 1° edição, Editora Sextante, 2008. 
Bazerman, Moore, Processo Decisório, 8° edição, Editora Campus, 2014.
Schwartz, B. The Paradoxo of Choice – Why less is more, 2010. 
Morin, Edgar. Introdução ao pensamento complexo, ed. Meridional Sulina, 2005.

MÓDULO 2 - ARQUITETURA DE ESCOLHA – 52H

É possível prever padrões de escolhas e comportamentos que são determinados 
por nossos vieses cognitivos. A Economia Comportamental apresenta técnicas para 
influenciar e conduzir a tomada de decisão para melhores escolhas. Isto é feito através da 
identificação do que são chamadas arquiteturas de escolha. Como construir a maneira 
mais adequada de argumentação e de apresentação para de clientes, colaboradores 
ou cidadão a fim de levá-lo a uma melhor decisão? Seja para ter comportamentos mais 
éticos na empresa, seja escolher produtos desejados, seja ter um comportamento mais 
saudável. 
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Este módulo é formado por um conjunto de disciplinas que ensinam o que são 
decisões de alto impacto, o papel do subconsciente nas escolhas que fazemos e como 
funcionam as arquiteturas de escolha e nudges (estímulos a que a decisão desejada 
seja tomada). 

A eficácia da implementação de técnicas de ciências comportamentais e de arquitetura 
de escolha na prática só ocorre se as intervenções forem bem planejadas e as técnicas 
corretas forem utilizadas. Este módulo começa explorando o comportamento não 
consciente no processo decisório. Vai então para o aprendizado das técnicas de 
nudge, os empurrõezinhos que ajudam o tomador de decisão. Você irá aprender 
como a maneira como uma ideia, uma sugestão, um argumento, interfere na decisão 
que o outro toma (chamamos isso de framing, que pode se tornar uma verdadeira 
armadilha se não estamos conscientes dela). Para dar alguns exemplos, propiciar e 
conduzir comportamentos éticos na organização, tendências na sociedade ou outros 
comportamentos desejados. O participante vai entender como as pessoas processam 
julgamentos na tomada de decisão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Thaler & Sunstein. Nudge. Improvising decisions about health, wealth and happiness. 
Penguin Books, 2009. 
Mlodinow, L. Subliminar, Como o inconsciente influencia nossas vidas, Editora Zahar, 
2013.
Gladwell. M. Blink, A decisão num piscar de olhos, Editora Sextante, 2016.
Sustein, C. Nudges Do Not Undermine Human Agency , J Consum Policy (2015) 
38:207–210 
DURLAUF, Steven; BLUME,Lawrence. Behavioural and experimental economics. 
London: Palgrave Macmillan: 2009. (The New Palgrave Economics Collection).

MÓDULO 3 - INFLUÊNCIA E COMUNICAÇÃO – 40 H
 
Neste módulo, técnicas de persuasão propostas por Robert Cialdini serão tratadas. 
Técnicas de comunicação e influência irão fazer com que o participante aprenda 
técnicas que irão ajudá-lo a melhor comunicar suas ideias e obter melhores resultados 
na relação, com clientes e mercado, superiores hierárquicos, com agentes internos ou 
externos à empresa. 

Você irá ver que mesmo o tom de voz de um vendedor, influencia sua decisão de 
compra. E você pensava, no entanto, que o interesse no produto foi o que o convenceu 
comprá-lo?

Neste módulo você irá aprender como fazer apresentações mais vendedoras de suas 
ideias, levando o ouvinte ao convencimento. Como diria um certo especialista, tudo é 
uma questão de perspectiva. Mostre a sua para convencer. 

Nesse módulo é ensinada a abordagem prática de Agilidade Comportamental, 
desenvolvida pela Comprofiles Academy de Aix en Provence, como melhor interagir 
com pessoas em situações de comunicação difícil e de stress e levá-las a um estado 
de crescimento relacional. Os participantes entenderão porque emoções como 
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medo ou raiva bloqueiam nossa capacidade de pensar, decidir, interagir nos levando 
a comportamentos automáticos e inadaptados. Aprenderão, também, de que forma 
mudar comportamentos e atitudes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Cialdini, Robert. Influence: The Psychology of Persuasion. New York: Quill, 1993. 
Influence: Science and Practice. 4th ed. Needham Heights, Mass.: Allyn and Bacon, 
2000. 
Fischer, et, al. Como Chegar ao SIM. Ed. Imago, 1994.
Bazerman, M. et al. Negociando Racionalmente, Atlas, 1998.
Goleman, D. Inteligência Emocional, Editora Objetiva, 1996.
Robert Weisz, Jahanvash Karim. Weisz communication styles inventory (WCSI: Version 
1.0): Development and validation / Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 
2105–2116.

MODULO 4 - TÉCNICAS COMPORTAMENTAIS – 64H

Neste módulo a disciplina de Negociação abordará a construção de benefícios mútuos 
de uma interação ganha-ganha em uma negociação, levando em conta as técnicas e 
abordagens desenvolvidas pela Harvard Law School. A disciplina de negociação será 
recheada de estudos de casos de Harvard e de técnicas aplicadas de negociação. 
Neste módulo, como podemos ver, novamente são discutidos comportamentos. No 
entanto novas técnicas serão aprendidas para que sejam agregadas à bagagem do 
especialista que está se formando no curso. Entre elas, você irá aprender a técnica 
de Comunicação Não Violenta que o ajudará a ter uma relação eficaz, duradoura e 
positiva com seu interlocutor, seja ele no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, 
bem como técnicas de liderança.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Saner, R. O Negociador Experiente, Senac, 2002.
Martinelli, D. et al. - Negociação Conceitos e Aplicações Práticas, Editora Saraiva Uni, 
2010.
Grinder, J. Trance-Formations: Neuro-Linguistic Programming and the Structure of 
Hypnosis, Editora Real People Press, 1981.
Bandler, J. Grinder, J. Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming, 1979.
Rosenberg, M. Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos 
pessoais e profissionais, Editora Ágora, 2006 
Marchiori, Marlene. Liderança e comunicação Interna V.6. Rio de Janeiro: Senac, 2014.
Barret, Deborah. Leadership Communication. Columbus: McGraw-Hill Education, 2013.
Barros Filhos, Clovis de. Ética na Comunicação. São Paulo: Summus, 2008.

5. NEUROCIENCIA E NEUROECONOMIA – 44H

O campo de conhecimento batizado de Neuroeconomia tem se preocupado com o 
comportamento das pessoas na sociedade, sua satisfação e seu bem-estar. Neste 
conjunto de disciplinas aprenderá também as técnicas de neurovendas e story telling 
que ajudam a vender suas ideias a partir de técnicas de influência. Este módulo irá 
discutir o comportamento financeiro dos indivíduos em suas diferentes vertentes, 
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sejam elas consumo, investimentos e até mesmo pensamento estratégico em 
situações de assimetria de informações. Os participantes irão entender por que é tão 
difícil poupar para o futuro, porque é tão difícil cortar gastos ou, até mesmo, porque 
é tão difícil resistir à tentação de um delicioso doce quando queremos emagrecer. 
Neste módulo será feita uma introdução à Neurociência, a fim de esclarecer como 
os aspectos do nosso funcionamento biológico estão no cerne das nossas tomadas 
de decisão. Esse conhecimento permite uma interação mais eficiente nas diferentes 
situações enfrentadas no dia a dia das empresas, mercados e países.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GLIMCHER, P; FEHR, E. Neuroeconomics: decision-making and the brain. 1. ed. London: 
Academic Press, 2008. 
BRIDGER, D. Neuromarketing: como a neurociência aliada ao design pode aumentar o 
engajamento e a influência sobre os consumidores. 1. ed. São Paulo: Autêntica Business, 
2018. 
RENVOISE, Patrick; MORIN, Christophe. Neuromarketing: understanding the buy 
buttons in your consumer’s brain. 1. ed. New York: HarperCollins Leadership, 2007.

6. APLICAÇÕES DE ECONOMIA COMPORTAMENTAL – 56H

Um módulo integrativo e bastante aplicado, onde todos os conhecimentos apresentados 
e vivenciados dentro do curso são usados conjuntamente para resolver problemas reais 
em Tomada de Decisão. Este módulo foi desenhado para que você possa testar as suas 
novas habilidades e conhecimentos. É o momento de rever e aplicar em profundidade 
tudo que aprendeu. Ele incorpora as orientações para o trabalho final onde você terá 
a oportunidade de desenvolver em equipe uma Proposta de Ação Aplicada.

7. GESTÃO DE PESSOAS – 32H

O objetivo da disciplina é oferecer ao aluno uma visão estratégica da Gestão de Pessoas 
na empresa e discutir as habilidades necessárias ao gestor nesse contexto. A empresa 
moderna vem exigindo uma revisão de conceitos, instrumentos e práticas na gestão 
de pessoas. Além desses aspectos esta disciplina estimula e oferece instrumentos 
para que o aluno repense sua carreira profissional e a sua relação com o mercado de 
trabalho. 
Neste conjunto de disciplinas o participante vai também aprender diversos elementos 
e técnicas ligada a gestão de pessoas como liderança, liderança emocional bem como 
questões mais fundamentais de gestão de pessoas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Fernandes, Bruno Rocha. Gestão Estratégica de Pessoas com Foco em Competências. 
São Paulo, 2013. 
Valle, Tânia Gracy. Aprendizagem e comportamento humano. São Paulo, 2010. 
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8. CONCEITO E PRÁTICA DE EMPREENDEDORISMO – 32H 
Esse conjunto de disciplinas irá integrar os conceitos de gestão de empresas através 
de um exercício de gestão simulada de uma empresa. Os exercícios de gestão simulada 
são uma ferramenta importante para  o conhecimento através de sua aplicação 
prática em ambiente seguro e controlado. Irá abordar temas como conceito e prática 
de empreendedorismo, atores no empreendedorismo, empreendedorismo social, 
inovação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, inovar 
e se diferenciar em organizações estabelecidas. Rio de Janeiro. Elsevier, 2003. 
DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor. São Paulo: Pioneira, 1986.
GARCIA, L. F. Conduta ou personalidade de um empreendedor. Empreendedor. São 
Paulo, n. 169, p. 76, nov. 2008

9. MARKETING – 36 H
Conhecer o Marketing, suas ferramentas e tarefas, bem como sua contribuição ao 
desempenho empresarial; compreender os principais tópicos que compõem a disciplina, 
a importância da orientação para o cliente para a criação de valor e compreender como 
o marketing influencia a maximização do resultado de longo prazo das organizações. 
Aprenderá sobre os fundamentos de MKT. No campo de ciências comportamentais irá 
aprender técnicas de MKT comportamental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Kotler, P. Administração de MKT.  Pearson Universidades, 2019.

10. FINANÇAS - 40H
Conhecer os principais conceitos de contabilidade e de finanças utilizados na 
linguagem de negócios e as principais ferramentas aplicáveis no processo decisório 
das empresas e entender os elementos de riscos e a sua relação com o custo de capital. 
Ao final, o aluno deverá estar apto para ler os principais relatórios financeiros de uma 
corporação, elaborar as principais análises econômicas e financeiras, refletir sobre o 
valor da empresa e o seu processo de geração de riquezas. No campo da Economia 
Comportamental irá aprender sobre Finanças Comportamentais e como nossos vieses 
cognitivos distorcem a maneira como lidamos com questões financeiras, levando-nos 
a decisões irracionais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Baker, H. and Nosfinger, J. - Behavioral Finance - Investors corporations and markets, 
Wiley and Sons, 2010 
MARION, J.C. Contabilidade Empresarial. São Paulo: 17ª ed., Editora Atlas/GEN, 2015. 
ANDRICH, E.; CRUZ, J. Gestão financeira moderna. Intersaberes. 2013. 
GITMANN, L. Princípios da administração financeira. São Paulo: Pearson, 2012.
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11. O AMBIENTE ECONÔMICO E A GESTÃO ESTRATÉGICA DOS NEGÓCIOS – 40 H

Desenvolver uma sólida base de conhecimento dos conceitos econômicos e de suas 
aplicações em questões práticas, especialmente em temas ligados aos negócios 
empresariais, de forma a permitir uma visão atualizada do cenário econômico do país 
e sua interpretação para tomada de decisões de negócio. Entender a importância 
das condicionantes do ambiente para a estratégia das organizações e apresentados 
a instrumentos para a definição de diretrizes estratégicas e ações em busca da 
competitividade.

Dentre os diferentes tópicos teremos planejamento estratégico, Macro-Economia, 
Economia brasileira e cenários.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Dornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley; Startz, Richard. Macroeconomia. São Paulo: 
Mcgrawhill – Artmed, 2013. 
Mankiw, n. Gregory. Introdução a Economia. São Paulo: Cengage, 2013. 
Cavalcanti, Marly. Gestão Estratégica De Negócios. São Paulo: Thomson Pioneira, 2006. 
MANKIW, N. G. Introdução à economia. Cengage Learning , 2019

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O trabalho apresentado com objetivo de avaliação final, a ser desenvolvido pelos 
alunos, será em formato de equipe. A equipe formada de 4 alunos irá desenvolver 
um Plano de Ação Aplicada a partir dos conceitos desenvolvidos no curso e com 
o objetivo de explorar uma proposta prática de implementação das técnicas de 
Economia Comportamental. 

Esse trabalho é fundamental para que o participante se aprofunde na aplicação das 
técnicas e conceitos que explorou ao longo do curso. Esse trabalho poderá ser apoiado 
na estruturação de um problema da empresa de um dos participantes.
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COODERNAÇÃO
Prof. Dr. Fernando C. de Almeida

CARGA HORÁRIA:  500horas (16meses)

AULAS 
Terça-Feira 19h00 às 23h00 
Quinta-Feira 19h00 às 23h00 

LOCAL
EAD – 100% ao vivo

PROCESSO SELETIVO
1ª etapa – Inscrição em nosso site (não temos taxa de inscrição);
2ª etapa – análise curricular;
3ª etapa – prova e entrevista com a Coordenação;
4ª etapa – aprovação e convocação para matrícula.
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UNIDADE NAÇÕES UNIDAS

Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7.221 – CEP 05425-070 – Pinheiros – São Paulo/SP
Informações: Tel: (11) 3732-3535 
faleconosco@fia.com / fia.com.br


