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Da economia comportamental ao cenário africano,
recomendações sobre políticas públicas na pandemia
Você já ouviu falar

em economia comportamental aplicada em
políticas públicas e à tomada de decisões governamentais?
É um campo do conhecimento que permite a adoção de intervenções
simples e de baixo custo por governos, tudo baseado evidências concretas.
Nesta edição da newsletter do Monitor de Evidências Covid19 recomendamos o material A economia do comportamento pode ajudar
a combater o coronavírus, do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Essa nota de política descreve vieses de comportamento medidos
durante a crise sanitária e apresenta guias práticos e infográficos prontos
para serem usados por lideranças governamentais e gestores públicos na
luta contra a pandemia do novo coronavírus. Leia mais.

Como a pandemia está atingindo o continente africano e como seus governos estão atuando no combate ao
novo coronavírus? Efeitos econômicos e sociais do confinamento social em Angola: resultados
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preliminares é um artigo da Revista Dados, do Iesp-Uerj, que aborda impactos do isolamento social no país
luso-africano. Com um olhar mais amplo, o Banco de Desenvolvimento Africano (AFDB) destaca uma página
em seu site com ações de dezenas de países africanos a partir de operações da instituição financeira. Leia
mais.

Em meio às medidas de reabertura, a Escola de Governo Blavatnik da Universidade de Oxford divulga a
pesquisa “As medidas governamentais adotadas em resposta ao Covid-19 no Brasil atendem aos
critérios da OMS para flexibilização de restrições? Baseado em informações do sistema de codificação de
dados da instituição (OxCGRT) e entrevistas telefônicas com mais de 1,6 mil pessoas em oito capitais do Brasil,
o estudo oferece ampla análise a partir das informações coletadas e tratadas e estimula gestores públicos a
usarem os resultados como evidência para orientar políticas de retomada das atividades. Leia mais.

Nossa newsletter deixa de ser semanal e passa a ser enviada para sua caixa de email
quinzenalmente a partir da próxima edição, sempre com recomendações de conteúdos
qualificados sobre políticas públicas baseadas em evidências. O acervo de cada edição até aqui,
o repositório de nossas recomendações e análises e resenhas sobre materiais relevantes seguem
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disponíveis na área do Monitor de Evidências Covid-19 no site do FGV EESP Clear.

:: Assine aqui ::

O FGV EESP Clear é um dos seis centros regionais que compõem a Iniciativa Clear, uma ação global de várias entidades e países que visa o
aperfeiçoamento de políticas públicas e programas por meio do fortalecimento de capacidades e sistemas de monitoramento e avaliação.
www.fgvclear.org © 2020 The Clear Initiative, todos os direitos reservados.
A newsletter do Monitor de Evidências Covid-19 visa disseminar conhecimento. Opiniões contidas nos conteúdos divulgados são de responsabilidade dos
respectivos autores e autoras.
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