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RESUMO 

Dados o descontentamento da população brasileira com o cenário econômico-político atual 

e a pressão popular por melhorias na estrutura socioeconômica do país, é preciso inovar 

em formas de elaboração de políticas públicas que visem o bem comum sem aumento da 

carga tributária. O presente trabalho consiste em um estudo teórico de como a Economia 

Comportamental pode servir como auxílio na formulação de políticas públicas, tendo em 

vista que a mesma busca a análise do comportamento do indivíduo e disponibiliza 

ferramentas de incentivos para a adoção de atitudes da população que promovam o bem-

estar social, como, por exemplo, os nudges. Como a Economia Comportamental é pouco 

difundida no Brasil, para sua apresentação, foi realizada uma análise do seu surgimento, 

fundamentações e principais teorias. Nota-se, com o resultado da análise dos experimentos 

e políticas públicas internacionais e nacionais, que a Economia Comportamental possui 

uma grande importância para melhorias nas políticas sociais e a percepção de fatores 

psicológicos dos indivíduos que formam uma população é fundamental para que sejam 

implementadas políticas que possam efetivamente aprimorar suas condutas. A ideia do ser 

humano como agente econômico puramente racional vem sendo desconstruída enquanto 

as teorias do behaviorismo, os Behavioural Insights, vêm cada vez mais sendo aplicados 

internacionalmente, com progressivos estudos empíricos e de campo que buscam efetuar a 

análise de como o ser humano raciocina em seus momentos de decisão, para que, assim, a 

atuação estatal possa ser mais eficaz. 

 

Palavras-chave: Economia Comportamental. Políticas Públicas. Teoria Neoclássica. 

Nudges. Heurísticas. Racionalidade Limitada 
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ABSTRACT 

Given the current Brazilian population’s discontent with the present economic-political 

scenario and popular pressure for improvements in the country’s socioeconomic structure, 

it is necessary to innovate in ways of elaborating public policies aimed at the common 

welfare without increasing the tax burden. The present paper consists of a theoretical study 

of how Behavioural Insights may assist in formulating public policies, considering it seeks 

the analysis of the behavior of the individual and provides tools to encourage people act in 

certain ways so as to promote the Social Welfare, such as “nudges”. Giving the fact that 

the Behavioral Insights are not widespread in Brazil, for its presentation, an analysis of its 

foundations and main theories was carried out. It can be noted with the analysis’ result of 

the empirical studies and public policies that the Behavioural insights have a great 

importance for social policies’ improvements and the perception of the individual’s 

psychological factors is fundamental for the implementation of public policies that can 

effectively improve their behavior. The concept of the human being as a rational economic 

agent has been deconstructed while the Behavioural Insights are increasingly being applied 

in different countries, with progressive empirical and field studies that seek to analyze the 

process of decision making of the individuals, making the public policies more effective. 

 

Keywords: Behavioral Insights. Public Policies. Neoclassical Economics. Nudges. 

Heuristicss. Bounded Rationality. 
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1. INTRODUÇÃO 

A realidade brasileira recente é de aumentos na arrecadação de tributos. Conforme 

estimativas divulgadas pelo Tesouro Nacional, a carga tributária bruta do Governo Federal, 

composto pelos governos em estados e municípios, foi equivalente a 33,58% do PIB em 2018, 

maior em aproximadamente 1 ponto percentual em comparação ao ano anterior, no qual em 

2017, a carga tributária foi equivalente a 32,36% do PIB, sendo este o maior indicador desde 

2010, ano no qual foi iniciada a análise estatística pelo Tesouro Nacional (TESOURO 

NACIONAL, 2018). 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o Brasil ocupa a 14ª posição entre os países com maiores cargas tributárias mundiais, 

estando acima, inclusive, de países comumente denominados desenvolvidos, como Estados 

Unidos, Espanha, Suíça, Reino Unido, entre outros, enquanto ocupa a 30ª posição no ranking 

mundial em relação ao retorno ao bem-estar social (ORGANISATION FOR EUROPEAN 

ECONOMIC CO-OPERATION, 2017). É possível inferir, então, a possibilidade de uma 

ineficiência na administração pública por parte do governo. 

Ações públicas visando otimização dos recursos do Estado são imprescindíveis, tendo 

em vista que o aumento da carga tributária não está sendo uma política apropriada e tampouco 

suficiente para melhorias estruturais e socioeconômicas. A otimização deve, então, ser dada por 

meio da redução dos custos do Estado de forma que não cause maiores perturbações sociais. 

Dado que toda a estrutura de qualquer sociedade deriva da forma pela qual seus cidadãos 

pensam e agem, essa redução de custos pode ser gerada por meio de políticas públicas de menor 

custo que tenham como intuito gerar incentivos que alterem a forma de agir da sociedade. 

Para exemplificar a situação supracitada, desde os anos 2000 até 2018, houve um 

aumento expressivo de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) no Brasil, em especial a 

Sífilis, em que segundo estatísticas da Secretaria Estadual da Saúde, o número de adultos 

contaminados aumentou 600% em apenas 6 anos, sendo que especificamente para mulheres 

grávidas, aumentou mais de 1.000%, dado que em 2005 haviam 1.863 infectadas e, em 2011, 

foram mais de 21.382 casos de mulheres infectadas (SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, 

2018). Os gastos do governo com saúde pública são altos e, com essa situação, a tendência é o 

aumento dos mesmos. Uma forma de redução seria promover incentivos ao uso de 

preservativos, reduzindo assim a contaminação e, consequentemente, os gastos com 

tratamentos para DSTs. 
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A Economia Comportamental (EC) disponibiliza ferramentas que auxiliam na 

construção de políticas públicas que geram incentivos que influenciem na forma de agir do 

cidadão. Diversos países desenvolvidos aplicam os princípios da Economia Comportamental 

como metodologia em políticas públicas. Exemplificando, o governo britânico possui uma 

organização, denominada “The Behavioural Insights Team”, com o objetivo de testar 

abordagens disponibilizadas pela EC em políticas públicas, sendo que modelos dessa 

organização foram utilizados em diversos outros países como França e Estados Unidos.  

A Economia Comportamental é uma área das Ciências Econômicas que se baseia em 

modelos da neurociência, psicologia e teoria microeconômica, visando o estudo dos efeitos de 

fatores sociais, cognitivos, emocionais e psicológicos na tomada de decisões de indivíduos e 

instituições; contrapondo a teoria neoclássica de que os agentes são racionais, o foco principal 

da Economia Comportamental está no limite da racionalidade dos agentes econômicos. 

Pesquisas sobre como de fato é realizado o processo da tomada de decisões dos indivíduos 

facilita a descoberta de formas que possibilitam impulsionar tais tomadas de decisão, 

viabilizando a implementação de políticas públicas que funcionem de fato, garantindo êxito da 

atuação governamental.  

A hipótese deste presente trabalho consiste na compreensão de que a eficácia das 

políticas públicas depende da concepção de seus formuladores sobre o comportamento humano. 

Sendo assim, a Economia Comportamental é extremamente necessária como provedora de 

ferramentas para elaboração de metodologias que constituem uma política pública adequada, 

tendo em vista que a mesma busca uma análise do comportamento do indivíduo, podendo 

otimizar seu efeito através de redução de custos ou de seus efeitos colaterais. 

O objetivo do presente trabalho consiste em uma análise da importância da Economia 

Comportamental para a eficiência das políticas públicas, sendo esta ferramenta e metodologia 

nas suas formulações nos países considerados desenvolvidos, buscando verificar os resultados 

de sua utilização, com vistas à melhoria estrutural e socioeconômica dos países, tendo custos 

relativamente baixos e menores efeitos colaterais do que, por exemplo, medidas dadas via 

regulações.   

A metodologia do presente trabalho consiste em uma análise qualitativa dos possíveis 

efeitos da Economia Comportamental nas políticas públicas, de natureza exploratória e 

descritiva. Foram realizadas também pesquisas bibliográficas, por meio de revisão de literatura, 

para construir uma fundamentação teórica do comportamento do consumidor e agentes 

econômicos na abordagem neoclássica, dado que os axiomas da Economia Comportamental 

são formulados por meio de críticas aos postulados neoclássicos em relação aos indivíduos; 
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assim como foi feito o mesmo procedimento para os principais autores e pesquisadores da 

abordagem científica composta pela Economia Comportamental, buscando a fundamentação 

teórica em que consiste a Economia Comportamental, seu surgimento e seus principais 

postulados. 

Também foi realizada pesquisa documental por meio de análises de documentos, 

revistas e notícias de como a Economia Comportamental foi utilizada para a formulação de 

estudos, experimentos e políticas públicas em países desenvolvidos nas áreas de Finanças, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, Proteção ao Consumidor, Saúde e Segurança, Educação, adotadas 

pelos países: Estados Unidos e Reino Unido (os pioneiros), Austrália, Canadá, Chile, Gana, 

países pertencentes à União Europeia e Brasil. 
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2. A TEORIA NEOCLÁSSICA – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E 

CONCEITUAL 

 

2.1.  O CONCEITO DE INDIVÍDUO E AS TEORIAS ECONÔMICAS 

 

 Para que se possa fazer uma análise da Economia Neoclássica, se faz necessária a 

compreensão de fatos históricos que impulsionaram as correntes de pensamentos econômicos 

que, em conjunto, são os formadores dos princípios neoclássicos. É possível afirmar que tanto 

as teorias clássicas como as neoclássicas partem da conjuntura de um aumento da capacidade 

produtiva gerada por meio de inovações derivadas das primeira e segunda fases da Revolução 

Industrial. Estas, por sua vez, só foram possíveis pela estrutura social da época, em que os 

sistemas técnicos 1  influenciam nos pensamentos e valores culturais de uma sociedade, as 

inovações dos objetos técnicos se tornam intrínsecas socialmente, há uma naturalização do 

artificial, criando uma relação de causa- consequência com a história (SANTOS, 1996). 

 Partindo desse pressuposto, a Economia Neoclássica não deriva apenas das Teorias 

Clássicas, mas surge também como um somatório de concepções filosóficas que estruturam a 

sociedade como fatos sociais durkheimianos 2 . As Teorias Clássicas surgem com a nova 

estrutura social proveniente da I Revolução Industrial, esta por sua vez ocorreu devido ao 

conceito de individualismo, derivado da conscientização do ser humano como indivíduo.      

O Antropocentrismo surge no século XV, em contraposição ao Teocentrismo3, como 

uma vertente filosófica que idealiza o homem como o centro dos cosmos, detentor da razão, 

como o senhor de si mesmo e o epicentro da cultura, da história e das ações. Com o 

antropocentrismo manifestam-se os ideais de racionalidade, com o homem detentor da razão, e 

a necessidade da compreensão de fenômenos que o circundam, estabelecendo assim a 

necessidade de estudos empíricos, ideias que serão consagradas e apuradas com advento do 

iluminismo, tendo como um de seus precursores René Descartes (GONÇALVES, 1989). O 

Iluminismo, ou movimento iluminista, iniciado a partir do século XVII, consiste em um 

período, também denominado como “século das luzes”, em que diversos filósofos afirmavam 

 
1 O significado de sistemas técnicos utilizado nesta seção é proveniente da concepção de Milton Santos, no qual 

consiste em estruturas sociais baseadas em sua capacidade técnica, os sistemas podem ser divididos em 3 fases: a 

neolítica, onde caracterizada pelo processo de transição do estilo de vida nômade para o estilo de vida agrícola; a 

segunda caracterizada pelas primeiras fases da Revolução Industrial; a terceira caracteriza-se pela conjuntura atual, 

dado o advento da tecnologia. 
2 Caracterizado por maneiras de agir, sentir e pensar externas ao indivíduo. 
3 Teocentrismo caracteriza-se como vertente filosófica imposta durante a Idade Média pela Igreja Católica na qual 

Deus era considerado o centro do Universo. 
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o estabelecimento do princípio da razão acima da religião e das tradições da monarquia, 

afirmando a importância do Método Científico4.  

A ideia de individualismo foi implementada de forma natural, assim como a noção de 

racionalidade. O método científico possibilitou o estudo de fenômenos do meio ambiente, 

possibilitando o uso da natureza como recursos de produção de uma forma diferenciada das 

realizadas durante o feudalismo. Em resultado, tem-se possibilidade de inovação das 

ferramentas e formas produtivas, gerando posteriormente a eclosão da Revolução Industrial. 

A denominada Revolução Industrial pode ser subdividida em duas: a I Revolução 

Industrial, ocorrida na Inglaterra no século XVIII, promoveu o país a uma situação de soberania 

econômica e conferiu a Londres o status de capital financeira internacional, foi caracterizada 

pelo uso do método científico para a descoberta de formas que pudessem aumentar a 

produtividade do trabalho e, por consequência, o nível da produção; marcada pela passagem da 

manufatura para indústrias de base e a introdução do uso de maquinarias para substituir o 

trabalho humano. Já a II Revolução Industrial, iniciada em meados do século XIX, promove a 

consolidação do progresso tecnológico e científico, marcada pela invenção da lâmpada 

incandescente, avanço nos meios de comunicação e transporte e avanço na medicina e na 

química. O instrumento característico desta fase é, então, a máquina consistida em um conjunto 

de ferramentas que, apesar de exigir energia não-humana, ainda está no controle do homem 

(SANTOS, 1996) 

 A Teoria Clássica surge a partir de uma nova conjuntura social advinda da I Revolução 

Industrial, tendo como seu marco inicial a obra de Adam Smith “A Riqueza das Nações”, em 

que o autor conceitua a “Teoria da Mão Invisível”, na qual o mercado é direcionado por uma 

mão invisível, não necessitando de intervenções estatais5; e a “Teoria do Valor”, na qual o preço 

real de qualquer mercadoria é resultado do trabalho e esforço  dispendidos em sua produção. O 

preço, portanto, é quantificado pela quantidade de horas necessárias na sua produção, sendo 

este um dos principais conceitos da Escola Clássica (HUNT, 1984). Outros autores 

contribuíram para a formulação das teorias clássicas, entre eles Jean-Baptiste Say, Thomas 

Malthus e David Ricardo. 

 

 

 
4 O método científico compreende, de forma complementar, as abordagens de conhecimento racional ou dedutiva; 

e empírica ou indutiva.  
5 Apesar de afirmar que o Estado não deveria atuar na regulação de mercado, o autor cita casos excepcionas para 

ação estatal, como Segurança Pública e áreas de mercado que não despertassem o interesse da iniciativa privada.  
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2.2. A EMERGÊNCIA DA TEORIA NEOCLÁSSICA 

 

Adam Smith tinha como foco em seu trabalho a produção de renda via aumento da 

produtividade; Ricardo, por sua vez, contribuiu para a Escola Clássica na distribuição da renda 

entre os proprietários de terras, capitalistas e trabalhadores, constatando possíveis conflitos 

entre as duas primeiras classes, em que o autor formula duas teorias importantes; a “Teoria das 

vantagens comparativas”, a qual ainda é utilizada como base em estudos sobre divisão do 

trabalho no comércio exterior; e a “Teoria da renda da terra” (HUNT, 1984) a qual constituiu 

um dos principais argumentos para a revogação das Leis dos Cereais6.  

A Teoria das Vantagens Comparativas afirma que as trocas internacionais são 

vantajosas, ainda que um determinado país possuísse vantagens absolutas (RICARDO, 1996). 

A lógica ricardiana fundamentava a argumentação para um sistema de comércio mundial 

fundamentado no livre-cambismo e no padrão ouro. A Teoria da Renda da Terra consiste “na 

parcela do produto da terra que é paga ao proprietário pelo uso das forças originais e 

indestrutíveis do solo.” (RICARDO, 1996, p.125), sendo essa teoria fundamentada na teoria do 

monopólio, produtividade e dos rendimentos decrescentes. 

 Jean-Baptiste Say elabora uma teoria denominada atualmente como Lei de Say, a qual 

consiste no funcionamento do mercado no modelo que mantém oferta e demanda em identidade, 

sendo o princípio que a oferta cria sua própria demanda (HUNT, 1984), difundido em 

Cambridge antes de 1936.  Malthus afirma que enquanto a população tendia a um crescimento 

de forma geométrica, a produção de alimentos crescia de forma aritmética, sobrecarregando 

assim sua produção. O aumento populacional resultaria na produtividade decrescente do 

trabalho, assim como, dado que os recursos naturais são fixos, na redução da produtividade das 

terras (HUNT,1984). É possível afirmar, então, que Malthus fundamenta suas teorias na lei de 

retornos decrescentes.  

Os principais conceitos do pensamento clássico possuem foco na tentativa de encontrar 

um equilíbrio de mercado a longo prazo, com ajustes realizados na medida em que ocorriam 

mudanças no cenário econômico. Assim, o estudo do mercado fundamenta-se na abstração de 

desequilíbrios e flutuações presentes no curto prazo (PRADO, 1994).  Há os pressupostos de 

homogeneidade qualitativa nos recursos naturais; as taxas de lucros, calculadas conforme os 

preços de oferta, são uniformes assim também como as remunerações das forças de trabalho; 

não há existência de barreiras à entrada de novas indústrias; presume-se a existência da livre 

 
6 Leis dos Cereais consistia em altas taxações na importação de matérias primas de outros países, o que obrigava 

o uso dos capitalistas de terras da aristocracia inglesa. 
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competição (PRADO, 2001). A longo prazo, os preços são naturais, ou de produção, devido à 

alta mobilidade de capital, refletindo, dessa forma, as condições de reprodução da economia 

capitalista de mercado. 

Devido à busca incessante dos capitalistas pela valorização de seus respectivos capitais, 

o que culminava na realocação de firmas em setores diversos dada a busca por setores mais 

lucrativos, possibilitava uma lei de tendência à igualação e/ou homogeneização nas taxas de 

lucros nos diferentes setores a longo prazo (PRADO, 1995), da mesma forma que uma 

determinada mobilidade de força de trabalho gera uma uniformização da remuneração de mão-

de-obra, o que, em conjunto com a alta mobilidade de capitais, corroboram com a ideia de 

homogeneidade das taxas de lucro no longo prazo. Cada lugar possui o seu mercado e a forma 

como o mesmo funciona demonstra as condições do processo econômico. 

A Teoria Neoclássica surge ao final do século XIX como uma restruturação de ideais 

clássicos, com suas atualizações e redimensionamento para atender à demanda da compreensão 

do funcionamento da economia na época, assim como a nova dimensão das organizações. Em 

outras palavras, é possível afirmar que a Teoria Neoclássica é a atualização da Teoria Clássica 

de forma contextualizada ao padrão industrial da década, na qual os princípios clássicos como 

“leis” científicas são reanalisados em critérios baseados no conceito de elasticidade, havendo 

um enfoque na preocupação sobre questões organizacionais (CHIAVENATO, 2003). 

 Há uma busca dos autores neoclássicos pelo desenvolvimento de conceitos que possam 

ser aplicados de forma prática e útil, visando resultados concretos e passíveis de mensuração. 

A Economia Neoclássica é formada por um conjunto de diferentes correntes do pensamento 

econômico, as quais, de maneira abreviada, estudam a produção das indústrias, a formação de 

preços e a distribuição da renda nos mercados. A palavra “neoclássica” foi designada aos 

autores que integraram a Revolução Marginalista, introduzida por Thorstein Veblen em 1900. 

A grande diferença entre a Teoria Neoclássica e a Clássica se concentra na simetria 

auferida a diferentes parcelas da renda, em que os lucros, salários e as rendas são definidos 

pelas interseções de curvas de oferta e demanda dos produtos marginais denominados de 

serviços (PRADO, 1995) que se igualam em momentos de equilíbrio de mercado. O termo 

fatores de produção também é auferido aos recursos naturais, a força de trabalho e aos capitais 

físicos (PINDYCK, 2006), sendo essenciais à produção. Em relação à concepção do indivíduo, 

permanece o ideal do individualismo advindo da teoria clássica.  
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2.3.  O UTILITARISMO E CONCEITOS NEOCLÁSSICOS 

 

O utilitarismo consiste em uma doutrina filosófica que situa a utilidade como o princípio 

da moral, sendo um sistema ético teleológico7 que determina a concepção moral com base no 

resultado final. Assim, “a filosofia moral é a tentativa de ganhar uma compreensão sistemática 

da moralidade e do que esta requer do ser humano.” (RACHELS, 2004, p.13). Originada no 

século XVIII, esta corrente filosófica constitui em agir de forma a ter como objetivo a 

maximização do bem-estar, possuindo como seus principais idealizadores os filósofos 

britânicos Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873).  

A concepção de utilitarismo de Jeremy Bentham está relacionada ao hedonismo, apesar de 

sua abordagem mais naturalista, uma vez que considera as ações morais como aquelas que 

maximizam o prazer e minimizam a dor; demonstrando que seu sistema ético relaciona a noção 

de prazer como antagônica à dor física. A filosofia moral de Bentham reflete o que é 

denominado “O princípio da utilidade”, termo esse pertencente a Hume, porém, para o autor, 

este princípio não está relacionado apenas ao conceito de utilidade de ações, mas sim em ações 

que promovem o bem-estar e felicidade geral, de modo que qualquer ação que não maximize 

bem-estar e/ou felicidade é moralmente errado. O princípio de utilidade consiste então em um 

princípio que aprova ou desaprova toda e qualquer ação de acordo com a tendência de aumentar 

ou reduzir a felicidade da parte cujo interesse está em questão (BENTHAM, 2000). 

John Stuart Mill, por sua vez, define utilitarismo como o credo que considera uma 

determinada teoria da vida como fundação da moral, sua visão da teoria da vida era monista, o 

prazer é considerado intrinsicamente desejável. Contrastando com o Hedonismo Quantitativo 

de Bentham, sendo este uma forma de hedonismo que concebe o prazer como uma questão 

homogênea, Mill concebe a existência de diferentes tipos de prazer, uns são mais valiosos, mais 

importantes, do que outros em virtude de suas características e qualidades inerentes. Sendo 

assim, sua posição é comumente chamada de “Hedonismo Qualitativo”. Em ambos os pontos 

de vista sobre o utilitarismo, deve-se agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de 

bem-estar, a ética deve estar sempre baseada em situações práticas, nas quais os agentes morais 

devem ser sempre racionais, analisando todas as informações disponíveis para que possam agir 

de forma a maximizar o prazer (OLIVEIRA, 2016). 

 
7 A teleologia consiste em estudos filosóficos dos propósitos, objetivos ou finalidades. Apesar do estudo dos 

objetivos compreender os objetivos humanos ao tomar determinadas ações, a teleologia se refere ao estudo das 

finalidades do universo  
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O benefício e/ou bem-estar são termos auferidos à concepção de utilidade. O prazer 

gerado pela apropriação de bens e recursos que maximizem o estado de bem-estar, em 

concomitância com a tentativa de evitar situações que tragam insatisfação, resultam na obtenção 

da utilidade. Em termos econômicos, a utilidade provém do índice numérico que mede 

satisfação obtida pelo consumidor com determinada cesta de mercado, sendo cesta de mercado 

o conjunto com quantidades determinadas de uma ou mais mercadorias (PINDYCK, 2006). A 

combinação de cestas de mercado que concebam um mesmo nível de satisfação ao consumidor 

é denominada “curva de indiferença”. A utilidade, então, é a forma utilizada como recurso de 

simplificação para a classificação das cestas de mercado, facilitando, assim, a compreensão da 

preferência do consumidor. A função de utilidade deriva de um conjunto de curvas de 

indiferença.  

A função de utilidade ordena de forma decrescente as cestas de mercado. Em outras 

palavras, a função de utilidade consiste na relação matemática que associa os diferentes níveis 

de utilidade referente às cestas de mercado individuais. A função de utilidade pode ser dividida 

em dois tipos, sendo eles: a função de utilidade cardinal e a função de utilidade ordinal. A 

função de utilidade cardinal caracteriza-se por utilidade como forma de mensuração da 

satisfação do consumidor, informando em que medida uma cesta é preferível à outra, ou seja, a 

utilidade cardinal quantifica o bem-estar do consumidor. Por outro lado, função de utilidade 

ordinal caracteriza-se pela ordenação das cestas de mercado de forma decrescente, de acordo 

com a preferência do consumidor. Vale ressaltar que a função de utilidade ordinal não aufere 

quantidade de utilidade aos bens que compõem as cestas de mercado. 

A natureza do processo decisório possui como conceito essencial a utilidade, sendo este 

conceito interpretado e definido de diferentes formas. A utilidade não denota uma qualidade 

intrínseca nos bens denominados úteis, mas sim expressa suas relações com as dores e os 

prazeres da humanidade, logo, não é possível afirmar se uma mercadoria possui ou não 

utilidade, sendo uma característica circunstancial derivada dos requisitos do homem (JEVONS, 

1996). 

A utilidade é vista por Jevons como outra denominação para intensidade sensorial e tudo 

o que for desejado e houver busca por sua obtenção por parte do indivíduo é constituído de 

utilidade. Na abordagem neoclássica, o termo é utilizado em bases monetárias, na qual pondera-

se a preferência do indivíduo com base em sua renda como restrição ao consumo e os preços 

dos produtos, facilitando uma concepção metodológica quantitativa, em termos matemáticos. 

Em resumo, o conceito de utilidade, formulado em preceitos da vertente filosófica 

utilitarista, possui como axiomas a racionalidade e a simetria de informações, cujo indivíduo 
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possui conhecimento perfeito das condições de mercado e de sua própria preferência. 

Evidentemente, o conceito de racionalidade do indivíduo é fundamental, dado que é a partir 

dele que haverá a possibilidade de o indivíduo maximizar seu benefício com um emprego 

mínimo de esforço. A satisfação do consumidor pode ser obtida por meio da expressão de uma 

função de utilidade, que facilitará a compreensão neoclássica da preferência do consumidor. As 

curvas de utilidade e as quantidades possuídas são os elementos necessários e suficientes para 

o estabelecimento dos preços correntes ou de equilíbrio (WALRAS, 1996). A partir dessa 

compreensão da preferência do consumidor, será possível a derivação da curva de demanda 

individual, que demonstrará a quantidade consumida por parte do indivíduo de uma mercadoria 

em função do seu preço. 

 

2.4.   A PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR E A CURVA DE DEMANDA 

 

É possível afirmar que a curva de demanda individual surge a partir do objetivo de 

maximização da utilidade das múltiplas possibilidades de consumo, dada uma restrição 

orçamentária, sua renda, implicando, assim, na capacidade de diferenciação das diferentes 

utilidades apresentadas pela escolha de determinadas cestas de mercado (PINDYCK, 2006). A 

função da demanda do consumidor, consistente em âmbito temporal, surge de forma espontânea 

mediante a combinação de preços e quantidades desejadas encontradas no mercado pelo 

indivíduo. Dessa forma, o processo de escolha é motivado pelo nível de satisfação das 

necessidades individuais do indivíduo como agente econômico. 

O consumidor, de acordo com a economia ortodoxa, possui um comportamento 

decisório sistemático e previsível, passível de determinação por variáveis matemáticas que 

visem a otimização de escolhas. Tendo em vista a previsibilidade da forma de pensar do 

indivíduo, exposta pela teoria neoclássica, a racionalidade do indivíduo como agente 

econômico e o acesso ilimitado às informações, caracterizam-se como postulados fundamentais 

para o processo de análise de utilidades. A tomada de decisão se dará via comparação de 

utilidades das cestas de mercado, sendo escolhida a cesta que represente maior nível de utilidade 

possível dada a restrição orçamentária do indivíduo; por consequência, ambos os postulados 

são fundamentais para a derivação da função de demanda.  

O conceito de preferência do consumidor é dado através do mapeamento de conjuntos 

de possibilidades, analisando ações passíveis de serem tomadas e seus respectivos resultados, 

sendo estes hierarquizados de acordo com suas utilidades. A função de demanda, então, pode 

ser definida como uma perfeita organização das preferências individuais. As preferências do 



11 
 

consumidor possuem três características fundamentais: a capacidade organizacional do 

consumidor, que deve ordenar sua preferência de forma decrescente de acordo com a utilidade 

e características de um bem ou uma cesta de bens; a atitude do consumidor em relação às suas 

preferências deve ser “monotônica”, na qual há a tendência de o indivíduo preferir sempre 

consumir mais de determinado bem escolhido por ele; as escolhas do consumidor devem ser 

transitivas, se o indivíduo prefere um bem A ao bem B e o bem B ao bem C, logicamente o 

indivíduo preferirá o bem A ao bem C (PINDYCK, 2006). 

A curva de demanda individual, então, relaciona a quantidade de um bem desejado pelo 

indivíduo e seu respectivo preço, possuindo duas propriedades importantes: o nível de utilidade 

que pode ser obtido varia conforme deslocamentos na curva de demanda, isto é, o nível de 

utilidade de um bem varia de acordo com seu preço; a maximização da utilidade por parte do 

consumidor pode ser prevista em cada ponto da curva partindo do pressuposto da validação da 

condição pela qual a taxa marginal de substituição (TMS)8 entre dois bens seja igual à razão 

entre os preços desses mesmos bens. À medida que haja uma redução (aumento) do preço de 

um determinado bem, a razão entre os preços e a TMS também reduz (aumenta). A curva de 

demanda de mercado deriva a partir do conjunto das curvas de demandas individuais presentes 

naquele mercado. 

 

2.5.   AS FALHAS DE MERCADO 

 

A viabilidade do Modelo de Equilíbrio Geral Walrasiano é comumente questionada pela 

abordagem econômica heterodoxa, sendo que a presença das denominadas “falhas de mercado” 

é incontestável, aceita inclusive pelos adeptos da Teoria Neoclássica, ainda que afirmem a 

possibilidade do equilíbrio geral a longo prazo. Em primeira instância, é válido ressaltar o 

caráter onipresente das “imperfeições” de mercado, o que consequentemente gera uma incerteza 

quanto à validade do termo, em outras palavras, dada a onipresença das falhas de mercado nas 

economias capitalistas, não podem ser denominadas falhas, mas sim características essenciais 

delas. Em segunda, os postulados neoclássicos como pré-condições para um Equilíbrio Geral 

não são encontrados empiricamente nas economias reais (SILVA, 2010). 

Pelo lado da oferta, a generalização da Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes, 

para o longo prazo, definida como Lei dos Rendimentos Decrescentes, é contestada pela 

 
8 A taxa marginal de substituição, de acordo com Pindyck, 2006, consiste na quantidade máxima de um bem que 

um consumidor deseja deixar de consumir para obter uma unidade adicional de outro bem. A inclinação negativa 

da curva de indiferença derivada para determinado consumidor, é a medida da TMS entre dois bens. 



12 
 

existência de economias de escala estáticas e dinâmicas, as quais permitem a diferenciação de 

produtos, assim como a existência de economias de escopo permitem diversificação de produto. 

Ambas as economias possibilitam o aumento da produtividade da firma, resultando em 

vantagens competitivas dinâmicas, fazendo com que haja a possibilidade de firmas serem 

formadoras de preços e não tomadoras de preços, como postulado pela Teoria Neoclássica 

(SILVA, 2010). Pelo lado da demanda, há inconsistências nos axiomas da preferência revelada, 

como, por exemplo, as preferências constantes do consumidor, em que mesmo em curto período 

como postulado, não são constantes. Também há inconsistências nas hipóteses do utilitarismo, 

evidenciando a incongruência na visão do ser humano como “Homo Economicus”, em que o 

ser humano é visto como possuidor de racionalidade ilimitada e otimizador de suas escolhas e 

satisfações.  

Assim como as falhas de mercado supracitadas, as externalidades, a assimetria de 

informações, a existência de bens públicos, os mercados não competitivos e a racionalidade 

limitada dos indivíduos, tanto como consumidores quanto como agentes econômicos, 

constituem características de mercado que inviabilizam ou, no mínimo, restringem o alcance 

do Equilíbrio Geral como previsto pela Teoria do Equilíbrio Geral. Os axiomas da abordagem 

neoclássica são passíveis de refutação devido ao seu aspecto incondizente com a realidade das 

economias capitalistas. Dado que o presente trabalho consiste na explicitação e análise de uma 

nova abordagem econômica relacionada ao real perfil do indivíduo, sendo ele agente econômico 

ou consumidor, nas seguintes subseções da abordagem neoclássica, o enfoque será dado aos 

aspectos de função de utilidade e de demanda, simetria de informações, racionalidade limitada 

e, principalmente, o perfil do “Homo Economicus”. 

 

2.6.O AGENTE ECONÔMICO COMO SER RACIONAL: O HOMO ECONOMICUS 

 

 A elaboração da Teoria Microeconômica Neoclássica no período dos séculos XIX e XX 

é fundamentada no conceito de racionalidade do agente econômico em conjunto com o acesso 

ilimitado às informações. A análise do comportamento humano a partir do individualismo 

metodológico resulta na caracterização de um modelo embasado em ação racional, onisciência 

e na capacidade de mensuração subjetiva dos agentes, viabilizando ações individuais 

maximizadoras de satisfação e bem-estar. De acordo com Simon (1979): 

 

As ciências sociais sofrem de um caso de esquizofrenia aguda no tratamento da 

racionalidade. Em um extremo, temos os economistas, que atribuem ao homem 

econômico uma racionalidade absurdamente onisciente. O homem econômico possui 
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um sistema completo e consistente de preferências que lhe permite sempre escolher 

entre as alternativas que lhe são abertas; ele está sempre completamente ciente de quais 

são essas alternativas; não há limites para a complexidade dos cálculos que ele pode 

executar para determinar quais alternativas são melhores; cálculos de probabilidade não 

são assustadores nem misteriosos para ele (SIMON, 1979, p.493, tradução própria)9. 

 

Isso possibilita o desenvolvimento de variáveis matemáticas que expliquem não apenas 

o comportamento do consumidor e a possibilidade de derivação de curvas de demandas 

individuais, como também do indivíduo como produtor, resultando na viabilidade de um 

modelo de equilíbrio de mercado em que seja válida a Lei de Say. Nota-se que o “Homo 

Economicus” é um ser introspectivo, não sociável, para o qual suas relações sociais derivam de 

situações estritamente econômicas e ocorridas dentro do mercado. 

O termo “Homo Economicus” possui uma variedade de conceitos que o caracterizam, 

sendo estes conceitos alterados temporalmente através de contextualizações históricas. De 

acordo com John B. Davis, em seu livro “The theory of individuals in Economics”, o conceito 

inicial surge durante o iluminismo, no qual se sobressai a emergência da ciência moderna, o 

que pode explicar parcialmente suas características, em que este conceito relaciona-se com a 

separação entre a objetividade intrínseca ao período e a subjetividade humana, denominado 

como “dualismo cartesiano-newtoniano” ou “paradigma newtoniano-cartesiano”. 

O paradigma newtoniano-cartesiano, baseado no método científico racional dedutivo 

criado por Descartes, parte do pressuposto da necessidade da fragmentação de um todo e do 

estudo separado de cada fragmento para que seja possível sua compreensão. É defendido o 

dualismo da natureza e do ser humano; a natureza como matéria e pensamento, consistindo em 

duas vertentes filosóficas, o materialismo e o idealismo; o homem como a dualidade do corpo 

e alma. Descartes também distinguiu as fontes de conhecimento denominadas intuição e 

dedução, assim como defendeu que o conhecimento humano dependeria unicamente da razão, 

sem a dependência da intuição, sensação e imaginação. 

Economistas clássicos, como Adam Smith, também caracterizam o agente econômico 

em suas teorias. Para Smith, o “Homo economicus” consistiria em propensões, talentos e 

instintos individuais que diferenciariam o ser humano de outras espécies, permitindo, assim, o 

 
9 Texto original: “The social sciences suffer from a case of acute schizophrenia in their treatment of rationality. 

At one extreme we have the economists, who attribute to economic man a preposterously omniscient rationality. 

Economic man has a complete and consistent system of preferences that allows him always to choose among the 

alternatives open to him; he is always completely aware of what these alternatives are; there are no limits on the 

complexity of the computations he can perform in order to determine which alternatives are best; probability 

calculations are neither frightening nor mysterious to him.”  
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surgimento de uma economia complexa, em que motivações e preferências, movidas pelo 

interesse pessoal, também consistiriam em caráteres importantes para atividade econômica. 

“[...] Smith also believed that individuals possessed a variety of different types of motivation, 

including sympathy for others” (DAVIS, 2003, p.45). Há uma compreensão de que autores da 

economia clássica não estabelecem uma relação satisfatória entre o funcionamento de mercado 

e o comportamento do indivíduo. 

  A revolução marginalista consiste no surgimento independente e simultâneo do 

marginalismo como nova abordagem econômica. Ocorrido no final do século XIX, a partir do 

ano de 1870, aborda a ideia de que é da utilidade marginal que se resulta o valor econômico. 

Essa revolução possibilitou a operação das leis econômicas focadas no indivíduo, ocorrendo a 

alteração da produção como cerne econômico para o ganho da utilidade através do consumo. 

As motivações individuais dos agentes econômicos são consideradas como fundamentadoras 

dos fenômenos econômicos no ponto de vista marginalista. É por meio da escolha do indivíduo, 

uma função dos desejos e gostos dos indivíduos, que é possível analisar o comportamento dos 

mercados. Vale ressaltar que a escolha do indivíduo é baseada no conceito de maximização de 

utilidade, expressa por conceitos matemáticos como métodos de cálculo diferencial, o que, em 

conjunto com o fato de que os princípios marginalistas auferem preços, possibilita determinar 

o comportamento da oferta e da demanda. 
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3.  A ECONOMIA COMPORTAMENTAL 

 

3.1.   A ECONOMIA COMPORTAMENTAL: UM BREVE RESUMO 

 

A Economia Comportamental surge ao final do século XX, mais especificamente no 

final da década de 1950, quando diversos autores, como Herbert Simon, contrapõem a visão de 

Homo Economicus erigida pela economia positiva. Em contraposição ao explicitado 

anteriormente – sobre os axiomas neoclássicos relacionados ao conceito de Homo Economicus 

–, os adeptos da abordagem da Economia Comportamental relacionam o conceito de indivíduo 

com duas “falhas de mercado” essenciais, sendo essas a racionalidade limitada do agente 

econômico e a assimetria de informações. O ser humano não é mais visto como ser antissocial, 

introspectivo, processador ilimitado de informações providas ilimitadamente e como 

maximizador de utilidade, mas sim como um ser social e com racionalidade limitada.  

Uma vez assumido o princípio da racionalidade limitada, a Economia Comportamental 

consiste em tentativas de compreensão e postulações de como é feito o processo decisório, em 

particular a tomada de decisão dos indivíduos, como seres sociais e também como seres 

econômicos, tendo como procedimento metodológico as investigações empíricas. A Economia 

Comportamental consiste na unificação de estudos econômicos e conhecimentos provenientes 

de descobertas no âmbito da psicologia. Com o auxílio de estudos empíricos e embasamentos 

matemáticos, são criados modelos que buscam fundamentar os desvios relacionados à ação 

racional, modelos esses que melhor descrevam a tomada de decisões dos indivíduos, baseados 

em perspectivas mais realistas do comportamento do agente econômico, nos quais a tomada de 

decisão pode ser realizada de forma consciente ou não, influenciada por fatores emocionais e 

psicológicos. (STEINGRABER; FERNANDEZ, 2013). 

De acordo com a Economia Comportamental, as emoções possuem papel fundamental na 

tomada de decisões dos indivíduos, sendo um dos fatores de maior influência no processo 

decisório. Pessoas fazem suas escolhas baseadas em hábitos, experiências pessoais e regras 

práticas simplificadas, além de também serem influenciadas pelo comportamento de outros 

indivíduos. (STEINGRABER; FERNANDEZ, 2013). A Economia Comportamental demonstra 

a dificuldade por parte dos indivíduos em encontrar o equilíbrio nos interesses tanto de curto 

prazo quanto de longo prazo, sendo que seus objetivos consistem em satisfatórias soluções 

concomitantes com rapidez no processo decisório (AVILA; BIANCHI, 2015). 
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Há a possibilidade de distinguir pelo menos dez aspectos que influenciam no padrão 

comportamental dos indivíduos segundo Avila e Bianchi (2015): 

1º- Emoções, uma vez que o estado emocional do indivíduo influencia seu raciocínio, alterando 

suas possíveis escolhas e reduzindo sua capacidade de racionalização; 

2º- Aversão à perda, uma vez que os indivíduos reagem de forma a evitar perdas, sendo elas 

mais impactantes para os indivíduos do que os ganhos; 

 3º- Efeito Dotação, os indivíduos tendem a subestimar o que é alheio e superestimar o que a 

ele pertence. Esta situação ocorre basicamente devido ao “aspecto superior”, uma vez que o 

indivíduo não gosta de renunciar bens pertencentes a ele, possuindo uma tendência a valorizar 

o objeto ao qual terá que “perder” em, por exemplo, um momento de venda; 

4º Default (Opção Padrão), consiste na forma “preguiçosa” a qual normalmente os indivíduos 

agem, aceitando uma opção padrão por “preguiça” de trocar a opção. Nota-se que muitas 

decisões são “tomadas” a partir de uma opção previamente selecionada, caso nenhuma outra 

escolha seja feita; 

5º- Destaque ao que interessa, em que a atenção de um indivíduo é desviada para a informação 

que aparece em destaque, uma vez que facilita o registro mental, sendo mais simples e acessível; 

6º- Primeiras impressões, em que o comportamento das pessoas se altera na medida em que 

algumas sugestões são passadas a elas preliminarmente; 

7º- Dificuldade de visualização de situações a longo prazo, em que normalmente as pessoas 

procrastinam compromissos a médio e longo prazo por não conseguirem e/ou não tentarem se 

imaginar no futuro, dando então muito mais valor às situações no presente; 

8º- Normas sociais, quando as pessoas normalmente possuem a tendência de repetição de ações 

alheias; 

9º- Mensageiro, quando a pessoa que oferta a mensagem, ou a forma como essa mensagem é 

passada, influencia diretamente em como essa mensagem é assimilada; 

10º- Ego, em que pessoas normalmente tomam atitudes que as fazem parecer melhores. 

 

3.2.  RACIONALIDADE LIMITADA E O PROCESSO DE TOMADA DE 

DECISÃO 

 

A identificação de um problema desencadeia um conjunto de ações que, em conjunto 

de fatores dinâmicos, formam o processo de tomada de decisão, podendo ser dividido em dois 

modelos, o intuitivo e o racional, sendo que ambos dependem da disponibilidade de informação 
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e do grau de incerteza. O modelo racional fundamenta-se nas teorias microeconômicas 

neoclássicas, na premissa da existência de uma decisão ótima e na possibilidade de encontrá-

la, no qual os princípios da lógica e da objetividade do indivíduo são primordiais para a 

resolução do problema. Considerando o fato de que o modelo se baseia totalmente em axiomas 

como a simetria de informações e a ordenação lógica do processo decisório, características de 

mercado, como o problema da assimetria de informações e racionalidade limitada, resultam em 

um modelo praticamente inviável. Por outro lado, o modelo intuitivo, ou comportamental, 

considera a perspicácia e vivência do indivíduo como fatores que influenciam em sua tomada 

de decisão, assim como acesso e alternativas limitados. De acordo com Kahneman e Tversky 

(1983): 

 

O estudo das decisões aborda questões normativas e descritivas. A análise normativa 

preocupa-se com a natureza da racionalidade e a lógica da tomada de decisão. A análise 

descritiva, ao contrário, preocupa-se com as crenças e preferências das pessoas como 

elas são, não como deveriam ser (KAHNEMAN; TVERSKY, 1983, p.277, tradução 

própria)10. 

 

O conceito de racionalidade limitada é comumente associado a Herbert Simon, o qual 

afirma a existência de restrições ao processamento de informações pelos indivíduos, dados os 

limites de informações e de capacidades computacionais, que refletem em limites de 

conhecimento, assim como o fato de o indivíduo realizar seu processo de decisão de acordo 

com o princípio de satisfação e não de maximização. Enquanto o homem econômico lida com 

toda a complexidade do mundo, buscando a maximização da utilidade em suas escolhas, o 

homem administrativo reconhece a tendência a simplificar seu processo de escolha, 

considerando apenas os fatores mais cruciais, buscando a sua satisfação ao invés da 

maximização (SIMON, 1959). 

A racionalidade de uma decisão é função dependente de estruturas encontradas no 

ambiente e consiste na eficiência da utilização das capacidades limitadas do indivíduo, com a 

aplicação de algoritmos simples que resultem em inferências quase ótimas (GIGERENZER, 

1996). A Heurística possui diversos conceitos, dentre eles o conjunto de regras e métodos que 

conduzem à descoberta, à invenção e à resolução de problemas; o conjunto de regras utilizadas 

de forma automática pelo sistema cognitivo (KAHNEMAN e TVERSKY,1974); regra 

 
10 Texto original: “The study of decisions addresses both normative and descriptive questions. The normative 

analysis is concerned with the nature of rationality and the logic of decision making. The descriptive analysis, in 

contrast, is concerned with people's beliefs and preferences as they are, not as they should be.”  
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simplificadora, não necessariamente precisa, com fundamentações originadas mais através de 

experiências do que através de teoria (KAHNEMAN, 2012).   

O Satisfacting consiste na busca do indivíduo pela satisfação, contrariando a hipótese 

da economia positiva de uma busca pela maximização da utilidade, uma vez que a maximização 

da utilidade é impossível porque envolve onisciência informacional e elevada, ou até mesmo 

extraordinária, capacidade de processamento de informações. Em virtude dessa situação, o 

indivíduo utiliza como critério a reflexão de custos que está disposto, ou não, a incorrer para 

que sua escolha lhe traga um nível de satisfação suficiente. Outras características importantes 

do indivíduo e seu processo de tomada de decisão consistem no despendimento de energia e 

tempo com busca por informações, já que estas, diferentemente do que se é exposto por Walras, 

não se apresentam de forma simultânea, o que resulta em sua maior preocupação relacionada 

com a rapidez dos resultados considerados por ele como satisfatórios, o que os levará a adotar 

atalhos mentais, compostos por modelos drasticamente simplificados da realidade. 

Importantes decisões tomadas pelos indivíduos caracterizam-se nas crenças 

relacionadas à probabilidade de eventos únicos. Esta probabilidade é subjetiva e possui caráter 

ilusório, porém, relacionada conjuntamente com a heurística, podem reduzir erros de 

julgamento desses indivíduos. Tversky e Kahneman (1974) afirmam: 

 

Embora a probabilidade “verdadeira” de um evento único seja desconhecida, a 

dependência de heurísticas, como disponibilidade ou representatividade, influencia as 

probabilidades subjetivas de formas conhecidas. Uma análise psicológica das 

heurísticas que uma pessoa usa para julgar a probabilidade de um evento pode nos dizer 

se é provável que seu julgamento seja muito alto ou muito baixo. Acreditamos que essas 

análises poderiam ser usadas para reduzir a prevalência de erros no julgamento humano 

sob incerteza (TVERSKY e KAHNEMAN, 1974, p. 269, tradução própria)11. 

 

Em resumo, a racionalidade limitada, derivada de restrições à capacidade cognitiva, é 

um conceito resultante da crítica a dois axiomas neoclássicos referentes ao comportamento do 

agente econômico, tanto como consumidor quanto como produtor, sendo o postulado de 

racionalidade ilimitada, com o indivíduo agindo de forma a maximizar sua utilidade, dado que 

possui capacidade ilimitada de raciocínio possibilitada pelo segundo postulado neoclássico 

consistido em acesso ilimitado à informação. 

 
11 Texto original: “Although the “true” probability of a unique event is unknowable, the reliance on heuristics 

such as availability or representativeness, biases subjective probabilities in knowable ways. A psychological 

analysis of the heuristics that a person uses in judging the probability of an event may tell us whether his judgment 

is likely to be too high or too low. We believe that such analyses could be used to reduce the prevalence of errors 

in human judgment under uncertainty.” 
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3.3.  HEURÍSTICAS E A TOMADA DE DECISÃO 

 

De forma sintetizada, é possível afirmar que heurística consiste em atalhos mentais que 

ocorrem de forma inconsciente e intuitiva, representando, assim, uma forma de simplificação 

de questões complexas em situações de incerteza ou assimetria de informações, ou seja, são 

regras que simplificam o processo de tomada de decisão. A racionalidade limitada provém 

também da utilização de simplificações no processamento das informações (KAHNEMAN, 

2012). Herbert Simon foi o precursor no estudo das Heurísticas ao final da década de 1940, 

com a intenção de compreender e fundamentar os comportamentos dos indivíduos não 

explicáveis por meio da hipótese de racionalidade substantiva, dada sua crítica à concepção do 

Homo Economicus, enfatizando as limitações cognitivas dos agentes econômicos. Os 

indivíduos são guiados pelas heurísticas para tomar ações que os conceda o nível de satisfação 

desejado (SIMON, 1959).  

As tomadas de decisão fundamentam a compreensão do comportamento humano. Simon 

afirma que indivíduos não buscam a compreensão do mundo como um sistema de forma 

integral, mas sim por modelos parciais, sendo assim, para que seja reduzida a energia 

despendida no processamento de informações, as pessoas não ponderam sobre a totalidade de 

informações disponíveis, elas selecionam o que consideram mais importantes, assim como 

tomam suas decisões com expectativas futuras. Indivíduos consomem de acordo com suas 

previsões de gastos e de renda, e empreendedores formulam preços e investimentos de acordo 

com o valor esperado do lucro. 

Ampliando o conceito de heurísticas com novos estudos para a compreensão do 

processo decisório, os psicólogos Amos Tversky e Daniel Kahneman introduziram “heurísticas 

e vieses” em seus trabalhos, consistindo em princípios heurísticos que criam atalhos para 

julgamentos de probabilidade. Fatores externos como motivações individuais, pressões sociais 

e emoções geram vieses cognitivos bem como a utilização excessiva de simplificações 

(KAHNEMAN; TVERSKY, 1974). Em outras palavras, erros sistemáticos de interpretação e 

processamento ocorrem devido à má aplicação de heurísticas em processos decisórios 

(BAZERMAN; MOORE, 2010).   

Os indivíduos tomam decisões utilizando regras simples que resultam em vieses, não 

analisando os eventos de maneira extensiva, também não avaliando suas probabilidades de 

ocorrência (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974). A fundamentação da teoria de Kahneman e 
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Tversky é feita por meio de estudos empíricos, com utilização de análises estatísticas, nos quais 

são realizados experimentos para a verificação dos vieses de comportamento via observações 

de características comuns nas decisões dos indivíduos, assim como as propriedades que 

influenciam essas decisões que geram resultados não condizentes com o postulado neoclássico 

da Teoria da Utilidade Esperada (SBICCA, 2014).  

É possível identificar diversos tipos de heurísticas, vieses e efeitos. Dentre eles: 

1. A Heurística da Representatividade: a probabilidade de um evento ser originário ou 

pertencente a outro, sendo essa heurística responsável por processos de julgamentos através 

de estereótipos, como atribuir uma profissão a um indivíduo de acordo com seu perfil 

(THALER; SUNSTEIN, 2008); 

2. A Heurística da Disponibilidade: tendência de estimação de frequência de um evento ou 

atribuir-lhe uma característica de facilidade por recordações de ocorrências prévias 

(KAHNEMAN; TVERSKY, 1974). Há uma generalização de casos particulares pela 

ocorrência prévia do mesmo caso ou de casos semelhantes, como, por exemplo, um 

indivíduo achar que tem possibilidade de ganhar na loteria por alguém ter ganhado 

previamente (THALER; SUNSTEIN, 2008); 

3. Heurística da Ancoragem: tendência a uma dificuldade de adaptação de opinião ao receber 

uma nova informação, auferindo valores de forma estimativa a situações ou objetos sem que 

haja todo um conhecimento prévio (KAHNEMAN, 2012). Um exemplo disso seria a 

definição de um preço “caro ou barato” de um produto sem que haja conhecimento dos 

fatores que influenciaram no preço; 

4. Viés Cognitivo de Status quo (Opção Default): consiste na forma “preguiçosa” pela qual 

normalmente os indivíduos agem, aceitando uma opção padrão por “preguiça” de trocar a 

opção (AVILA; BIANCHI, 2015); pode ser atribuído como falta de atenção em uma tomada 

de decisão (THALER; SUNSTEIN, 2008); 

5. Viés Cognitivo de Excesso de Confiança: tendência do indivíduo a creditar falhas em 

escolhas a fatores externos, sendo suas escolhas sempre certas (KAHNEMAN, 2012); 

6. Viés Cognitivo do Otimismo: tendência do indivíduo à subestimação de eventos negativos 

e riscos; superestimação de eventos positivos. (KAHNEMAN, 2012). Como, por exemplo, 

acreditar que beber antes de dirigir não vai resultar em um acidente. 

7. Efeito priming: processo de ativação da memória associativa realizada de forma 

involuntária. Como, por exemplo, a imagem de dois olhos fazendo com que pessoas se 

sintam vigiadas, as fazendo se comportar de forma mais honesta (KAHNEMAN, 2012); 



21 
 

8. Efeito Enquadramento (framing): capacidade de interpretação de uma mesma informação de 

diversas maneiras de acordo com a forma pela qual é apresentada (KAHNEMAN, 2012). 

Exemplificando: ao informar que a pessoa tem 10% de chance de falecer durante uma 

cirurgia ou que tem 90% de sobreviver à cirurgia, inferirá de formas diferentes a recepção 

desta pessoa, apesar da essência da mensagem ser a mesma (THALER, SUNSTEIN, 2008). 

 

3.4.  A ARQUITETURA DE ESCOLHAS: NUDGING12 

 

Tendo em vista a presença de Heurísticas e vieses cognitivos, o que se traduz em um 

processo de tomada de decisão individual intuitivo, os autores Cass Sunstein e Richard Thaler 

propõem ferramentas de auxílio para que esse processo decisório intuitivo possua resultados 

semelhantes aos de um processo decisório racional, denominadas “nudges”. Nudges, traduzido 

como “Arquitetura das Escolhas”, são incentivos para alterar formas comportamentais dos 

indivíduos, suas escolhas de ação, com o intuito de melhorias ou resoluções de problemas 

sociais. Sendo assim, pode-se afirmar que a Arquitetura das Escolhas é uma ferramenta para 

formulações de políticas públicas. Os nudges consistem em uma forma de abordagem que 

orienta a tomada de decisões e a forma de agir das pessoas, preservando sempre a liberdade de 

escolha. Tendo em consideração que os nudges possuem baixo custo de implementação e 

possuem potencial eficaz de promover objetivos econômicos, nos últimos anos, as instituições, 

públicas e privadas, demonstraram interesse em seu uso.  

Sunstein também afirma que nudges possuem caráter não coercitivo e que devem ser 

sempre transparentes, se uma política possui formas de mandatos e obrigações, não pode ser 

considerada a utilização de nudges em sua formulação. Alguns nudges possuem uma forma 

branda de paternalismo, impulsionando os indivíduos em determinada direção, mas 

preservando sempre a liberdade de escolha; o autor também afirma a necessidade de avaliação 

dos nudges por parte do público-alvo dado que o governo, formado por agente com 

racionalidade limitada, não será sempre eficiente e/ou não terá sempre como objetivo o bem 

estar geral. 

De acordo com Sunstein (2014) há 10 tipos de nudges importantes: 

1. Regras Padrão (Default Rules): inscrição automática em programas, incluindo-se 

Educação, Saúde e Poupança. É um dos nudges mais eficazes, com efeitos mais 

significativos; 

 
12 Esta seção baseia-se no trabalho de Cass R. Sunstein (2014) “Nudges: A Very Short Guide”. 
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2. Simplificação (Simplification): promoção da aceitação de programas existentes. Apesar da 

simplificação ser facilmente subestimada, em muitos países os benefícios de programas 

importantes são bastante reduzidos devido a uma desnecessária complexidade em suas 

informações; 

3. Uso de Normas Sociais: enfatizando que determinada ação é realizada por um grande 

número de pessoas. Como, por exemplo: “A maioria das pessoas paga seus impostos a 

tempo” ou “nove a cada dez hóspedes do hotel reutilizam suas toalhas”. É bastante eficaz 

informar que demais pessoas estão envolvidas em uma determinada ação, sendo melhor 

aplicada em locais mais específicos; 

4. Aumentos na facilidade e conveniência: pessoas normalmente buscam fazer escolhas mais 

fáceis, que requerem menos esforço, assim, reduzir barreiras é uma excelente forma de 

encorajar determinadas ações. Um exemplo seria fazer opções de baixo custo; 

5. Divulgação: a forma de divulgação influencia nas ações das pessoas. Exemplo: Associar a 

divulgação de custos econômicos ou ambientais ao uso de energia; 

6. Avisos, gráficos ou outros: se há sérios riscos envolvidos em uma situação, um aviso 

público ou privado é a melhor opção. Fontes grandes, letras em negrito e cores brilhantes 

podem ser eficazes para chamar a atenção de pessoas, dado que a atenção dessas é escassa, 

como o exemplo do aviso de doenças nas embalagens dos cigarros; 

7. Estratégias de pré-compromisso: fazer com que as pessoas se comprometam a tomar um 

determinado curso de ação. Muitas pessoas possuem certos objetivos que não 

correspondem com suas ações, como, por exemplo, querer parar de fumar, mas continuar 

comprando cigarros. Porém, se as pessoas se comprometem a participar de certas ações, 

como um programa de cessação do tabagismo, a probabilidade de que mudem seus 

comportamentos a fim de alcançar seu objetivo aumenta; 

8.  Lembretes: e-mails e mensagens de texto com a função de lembrar de determinadas 

obrigações. Pessoas normalmente costumam ter diversos pensamentos ao longo de seus 

dias, quando elas não se envolvem em determinadas condutas pode ser devido a uma 

combinação de motivos como inércia, procrastinação, obrigações concorrentes, 

esquecimento e etc., dessa forma lembretes possuem um impacto positivo importante; 

9. Provocar intenções de implementação: é mais provável que indivíduos se envolvam em 

atividades se alguém as incitar a realizarem tal atividade, como, por exemplo, perguntarem 

a uma mãe “Você vai vacinar seu filho?”; 

10. Informar às pessoas sobre a natureza e consequências de seu próprio passado de escolhas: 

instituições públicas normalmente possuem uma grande quantidade de informações sobre 
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escolhas passadas da população, porém, os indivíduos nem sempre possuem acesso a elas. 

Ao facilitar esse acesso, é provável que o comportamento individual mude. 

 

4.  A ARQUITETURA DAS ESCOLHAS: APLICAÇÃO EM ESTUDOS E POLÍTICAS 

INTERNACIONAIS 

 

Com a maior cobrança populacional por melhorias no bem-estar social, a utilização da 

Economia Comportamental pode influenciar a eficiência de políticas públicas nos âmbitos de 

segurança e saúde públicas, educação e sustentabilidade. A análise do comportamento do 

indivíduo como um ser com racionalidade limitada, ao contrário do exposto na economia 

positiva, atua com o objetivo de buscar a satisfação dos indivíduos e não a impossível busca 

pela maximização da utilidade, dada a assimetria de informação e características intrínsecas ao 

ser humano (SIMON, 1943). Fatores que compõem a realidade do indivíduo, como fatores 

cognitivos, emocionais, psicológicos e sociais são levados em consideração para a compreensão 

da sua tomada de decisões, tendo bastante importância no âmbito institucional.  

A evolução no estudo científico do comportamento do indivíduo provoca um 

questionamento da eficiência das formas tradicionais de lidar com problemas sociais. Os 

governos, em geral, atuam considerando que as pessoas agem de acordo com o axioma da 

racionalidade, em que alterações nas legislações ou incentivos provocam reações racionais de 

adaptação por parte do cidadão (CHATER, 2014), o que logicamente resultará em ineficiência 

dessas políticas, tendo em vista que o ser humano não atua sempre de forma racional. Sendo 

assim, “A ciência comportamental pode ser crucial na compreensão e na abordagem de diversos 

objetivos essenciais em relação às políticas públicas” (CHATER, 2014, p. 24)  

O nudging consiste em métodos de incentivo com a preservação de liberdade de escolha, 

objetivando, assim, influenciar a tomada de decisão dos indivíduos (SUNSTEIN, 2014). Os 

mecanismos de nudging servem como ferramentas eficazes para influenciar decisões de forma 

simples; a manipulação da opção default, por exemplo, possui um impacto significativo na 

tomada de decisão dos indivíduos. Starmer (2014) afirma: 

 

Em certos contextos, isso pode fornecer aos formuladores de políticas públicas 

oportunidades para estimular mudanças de comportamento ‘desejáveis’(...) de que a 

Economia Comportamental possui grande potencial para contribuir para o bem-estar 

das pessoas, e é uma disciplina que deve ser estudada e posta em prática. (STARMER, 

2014, p. 71). 
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A discussão sobre a utilização da opção default explora o caráter ético desse tipo de 

intervenção devido à sua extensa utilização, bem como a outros fatores de mecanismo de 

nudging. Quando há legitimidade dos fins, em conjunto com a transparência dos nudges ao 

escrutínio público, uma objeção ética convincente dificilmente será exposta. (SUNSTEIN, 

2014). Sendo assim, a Economia Comportamental serve como ferramenta chave na 

implementação de políticas públicas, aumentando sua eficiência e eficácia, por meio da redução 

de gastos públicos derivados dessas políticas e alcance dos seus objetivos.  

Com o surgimento de organizações que buscam formas de implementar o 

Behaviorismo13 em políticas públicas e privadas, como o The Behavioural Insights Team14 e o 

Social and Behavioral Sciences Team15, nota-se uma tendência crescente, nos últimos anos, na 

utilização dos Behavioural Insights16 por diferentes países em diversos setores públicos para a 

formulação de políticas. Esta seção busca analisar os estudos e políticas públicas internacionais 

que utilizaram a “arquitetura das escolhas”, analisando os problemas que levaram às suas 

adoções, as instituições que adotaram e seus resultados, sendo esta análise dividida entre os 

setores: Finanças, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Proteção ao Consumidor, Saúde e 

Segurança e Educação. As políticas internacionais analisadas foram adotadas pelos países: 

Estados Unidos e Reino Unido (os pioneiros), Austrália, Canadá, Chile, Gana, e países 

pertencentes à União Europeia. É válido ressaltar que, apesar da existência de críticas geradas 

por questões éticas devido ao caráter manipulativo dos nudges, de acordo com a OCDE, 

surpreendentemente pouquíssimos países demarcaram preocupações éticas como barreira para 

seu uso. 

Com exceção dos países Reino Unido, Estados Unidos e Suíça, todos os exemplos de 

casos de estudos e políticas foram retirados do livro “Behavioural Insights and Public Policy 

Lessons from Around the World” publicado pela OCDE (2017). Os casos dos Estados Unidos 

foram retirados do “ANUAL REPORTS 2015” e “ANUAL REPORTS 2016”, publicados pelo 

SBST; os casos do Reino Unido e Suíça foram retirados do “Applying behavioural insight to 

health” publicado pelo BIT (2015). 

 

 
13 Behaviorismo, consiste em uma área da psicologia que estuda o comportamento do indivíduo; surgiu como 

oposição ao funcionalismo e estruturalismo, sendo uma das três principais correntes da psicologia. 
14 The Behavioural Insights Team, surgido no Reino Unido, consiste em um dos principais centros de pesquisa, 

estudo e projetos na Economia Comportamental.  
15 The SBST (Social and Behavioural Sciences Team), surgido nos Estados Unidos, assim como o The Behavioural 

Inshights Team, consiste em uma unidade de suporte para o estudo e aplicação do “nudging” em políticas públicas 

e privadas. 
16 Behavioural Insights consiste na aplicação das teorias do behaviorismo nas políticas públicas e privadas.  
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4.1.   MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 

4.1.1. Países: Alemanha, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Polônia, 

Portugal, Romênia e Suécia 

“Framing energy efficiency information to encourage uptake of energy efficient 

electric appliances”  

(Tradução própria: Enquadrar informações sobre eficiência energética para incentivar 

o consumo de aparelhos elétricos eficientes energeticamente). 

A Comissão de Execução para Consumidores, Saúde, Agricultura e Alimentação 

(CHAFEA) observou que as baixas compras de aparelhos energeticamente eficientes 

demonstram uma incompatibilidade entre o desejo de redução de gastos com consumo de 

energia e o comportamento do consumidor no momento da compra de um aparelho, em que a 

sua eficiência energética é apenas um entre diversos parâmetros de análise. Para incentivar o 

aumento do consumo de aparelhos energeticamente mais eficientes, no contexto de revisão e 

avaliação do impacto de sua eficiência energética, a CHAFEA realizou, em colaboração com 

Ecorys17, Universidade de Tilburg e GfK18, um estudo entre países para avaliar como os designs 

das etiquetas e rótulos afetam a compreensão do consumidor e sua decisão de compra, 

analisando como é possível fornecer informações on-line sobre desempenho energético de 

eletrodomésticos de forma mais acessível, porém sem perder sua eficácia e o melhor momento 

para, inicialmente, providenciar a informação sobre eficiência energética em outlets online, 

durante a formação do conjunto de aparelhos considerados ou durante a escolha final do 

produto. 

Para testar os efeitos de diferentes rótulos que promovam escolhas de produtos com 

eficiência energética, foram realizados experimentos e pesquisas online com 11.769 

consumidores em duas etapas. Na primeira, os consumidores passaram por um experimento no 

qual simulava-se um ambiente de varejo online, em que os mesmos foram, de forma alternada, 

formular considerações dentre diversas alternativas de produtos (experimento de consideração) 

ou escolher seus produtos dentre restritas alternativas oferecidas (experimento de escolha). A 

segunda consistiu na busca de possíveis explicações para variações nas respostas às 

informações sobre eficiência energética. Foram elaborados formulários socioeconômicos e de 

padrões de consumo; testadas hipóteses relacionadas aos conteúdos dos rótulos e à 

disponibilidade de informações neles contidas, sendo então confeccionados estilos de rótulos 

 
17 Empresa de pesquisa e consultoria econômica da Europa. 
18 Empresa de estudos de mercado alemã. 
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variados. Foi verificado que todos os rótulos propostos resultaram em aumento na ponderação 

de produtos mais eficientes energeticamente no momento de escolha de consumo, no qual os 

produtos com eficiência energética foram escolhidos em torno de 60% das vezes. Dessa forma, 

foi possível afirmar que melhorar o acesso às informações sobre energia resultou em uma maior 

conscientização e, por consequência, na melhora no padrão de consumo. 

O Efeito Enquadramento (Framing Effect), evidenciado na seção 3.3, assim como os 

nudges de Divulgação e de Aumentos na facilidade e conveniência, evidenciados na seção 3.4, 

foram as principais ferramentas utilizadas nesse experimento. É demonstrado então que a forma 

como é divulgada a informação, sendo essa de uma maneira que facilite a compreensão dos 

consumidores, modifica não apenas a forma de percepção como também o modo de consumir 

dos indivíduos.        

 

4.1.2. País: Itália 

“Consumer use of sustainability information to reduce food waste”  

(Tradução própria: Uso de informações de sustentabilidade pelos consumidores para 

redução de desperdício de alimentos) 

Este estudo consiste em testes de como são realizadas as escolhas dos consumidores em 

relação à sustentabilidade alimentar, executado na Expo Milão 2015, em nome da CHAFEA 

com 303 visitantes de CentERdata, GFK e ECORYS. O “Supermercado COOP do Futuro” foi 

instalado na exposição, contendo diferentes categorias de produtos e unidades em estoque, 

disponibilizados em uma tela interativa, na qual os visitantes/consumidores puderam receber 

informações dos produtos ao sinalizá-los. As telas exibem informações dos produtos de acordo 

com sete aspectos, a saber: o preço do produto; a história do produto; valores nutricionais; a 

origem das matérias-primas que os compõem; informações sobre alergias; informações 

ambientais; logotipos orgânicos e de sustentabilidade.  

Os objetivos deste estudo consistem, então, em verificar o efeito das informações 

disponibilizadas e sua influência na tomada de decisão dos consumidores, em especial, se esta 

forma inovadora e interativa possibilita um aumento nas escolhas de alimentos mais 

sustentáveis (ECORYS, Tilburg University, GfK; 2015), ganhando, dessa forma, mais 

informações sobre como a forma exposta, transmitidas com destaque nas informações sobre 

sustentabilidade, afeta nas escolhas correntes e futuras dos indivíduos.  

O experimento foi composto por três etapas: incialmente, na etapa “pré-tarefa” de 

sustentabilidade, foi solicitado aos consumidores que selecionassem, de um conjunto de 

produtos não alimentícios, o produto com mais características sustentáveis, bem como 
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avaliassem possíveis ações de aumento na sustentabilidade; a segunda etapa consistiu na visita 

ao supermercado do futuro, verificando se os clientes interagiriam com as telas interativas; por 

fim, a terceira etapa consistiu em um questionário realizado ao final da visita, buscando 

observar o comparecimento de visitantes na área de informação de sustentabilidade, os quais 

consideraram a sustentabilidade como fator importante em suas escolhas alimentares e se a 

mesma afeta ou poderá afetar suas escolhas.  

Os participantes foram divididos em três grupos, cada um com aproximadamente 100 

participantes, cujo primeiro grupo realizou todas as etapas do procedimento, o segundo grupo 

só visitou o supermercado e respondeu o questionário, o terceiro grupo apenas respondeu o 

questionário.  

Como resultado, a primeira fase foi considerada desafiadora para os consumidores, na 

qual, de 100 consumidores, apenas 6 obtiveram uma boa performance em comparação com 41 

que acertaram poucas respostas; todos os grupos se consideraram proativos em questões de 

sustentabilidade, se preocupando com o assunto em suas compras, geralmente os consumidores 

têm como principais focos de sua atenção no preço, valores nutricionais e matérias primas 

usadas nos produtos. A primeira fase foi indiferente nos resultados em relação à atenção dos 

consumidores com a questão de sustentabilidade; o supermercado não foi relevante no aumento 

da importância da sustentabilidade apesar de parecer ter impactos positivos em futuras escolhas 

alimentícias dos indivíduos. Em resumo, os resultados do estudo demonstram que os 

consumidores se preocupam com sustentabilidade de uma forma abstrata, sem exatamente saber 

como incorporar o conceito em ações específicas.  

O experimento, que utilizou o nudge de aumentos na facilidade e conveniência, 

ressaltou a necessidade de facilitar a disponibilização de  informações de forma que aumente a 

compreensão do público alvo para uma maior conscientização social sobre sustentabilidade, 

resultando em uma busca pela CHEFEA para desenvolver formas que viabilizassem o acesso 

dos cidadão europeus a essas informações  nos produtos que consomem. 

 

4.1.3. País: Reino Unido 

“Water abstraction reform” 

 (Tradução própria: Reforma da captação da água) 

A captação de água pode causar consideráveis riscos ao meio ambiente, enquanto a 

disponibilidade de água representa um grande risco comercial aos extratores. Um sistema de 

licenciamento desatualizado apresentou riscos às empresas e ao meio ambiente, devido a uma 

inadequada regulamentação de captação de rios e aquíferos na Inglaterra e no País de Gales. A 
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água é um bem de difícil comercialização, dificultando, assim, a sua alocação eficiente e o 

compartilhamento de recursos hídricos; em contrapartida, o processo para alterar as licenças de 

empresas que causam danos ao meio ambiente é caro e extenso, sendo assim, o Departamento 

do Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais (DEFRA), necessitava reformar o sistema de 

licenciamento hídrico de forma a auxiliar os extratores, protegendo cada vez mais o meio 

ambiente. 

 Para alcançar esse objetivo, a DEFRA, em conjunto com os consultantes da Risk 

Solutions, utilizou Behavioural Insights para realizar uma reforma do regime de licenciamento 

da água com um melhor gerenciamento da resiliência à água e proteção ao meio ambiente. Uma 

alocação mais eficiente de água também permitiria principalmente o abastecimento público de 

empresas hídricas a mudar seu perfil de investimento. O mercado de captação melhorado 

facilitaria a concorrência no setor hídrico. 

Foi criada, então, uma equipe liderada pela Risk Solutions, a qual forneceu um amplo 

exercício, em que foram realizados 60 workshops de engajamento e modelagem baseados em 

conceitos de Racionalidade Limitada para estudar possíveis impactos das diferentes opções de 

reforma, compreendendo como os extratores utilizam a água e podem vir a responder a 

diferentes elementos. Desenvolveu-se, então, um modelo comportamental econômico baseado 

nos agentes, integrado à hidrologia, visando uma modelagem detalhada de como seriam 

realizadas, na prática, as reformas. 

 Como resultado, a reforma com maior efetividade em termos de performance e 

flexibilidade seria a “Hybrid Option”, ou Opção Híbrida, a qual introduz um sistema baseado 

em compartilhamento. Este novo sistema estabelece de forma explícita o interesse dos 

extratores em um gerenciamento em conjunto, facilitando tanto as negociações de longo prazo 

quanto as de médio prazo, com a utilização de alocações de recursos a curto prazo, impondo 

ainda condições ambientais e econômicas, devido aos problemas de disponibilidade de recursos 

hídricos e o potencial de negociação. Os governos do Reino Unido estão comprometidos com 

a implementação da reforma no início de 2020. É possível afirmar que assumir que os agentes 

econômicos possuem racionalidade limitada, destacando o viés cognitivo de aversão à perda, 

evidenciado na seção 3.1, foi fundamental para formular uma reforma eficaz e plausível, com 

aceitação dos agentes econômicos e atendendo às necessidades ambientais do local.   
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4.2.   PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

A presente seção é baseada no trabalho “Behavioural Insights and Public Policy: 

Lessons from Around the World” da OCDE, 2017. 

 

4.2.1. País: Austrália 

“Disrupting Scams” 

Em 2014, a Comissão Australiana da Concorrência e do Consumidor (ACCC) recebeu 

mais de 91.000 informes de golpes financeiros com perdas de mais de 81 milhões de dólares 

australiano (AUD), mantendo um padrão de consistência em relação aos anos anteriores. Sendo 

assim, a ACCC investigou formas de prevenir as fraudes antes de suas próximas ocorrências, a 

partir da identificação e aviso de potenciais vítimas antes de realizarem transações financeiras. 

Empregando dados adquiridos no Australian Transaction Reports and Analysis Center 

(AUSTRAC) para o controle de fundos e identificação das vítimas de fraude, a ACCC enviou 

mais de 5.520 cartas de advertência a possíveis vítimas de golpes, representando 16,7 milhões 

de dólares australianos em transações da Austrália para jurisdições da África Ocidental de alto 

risco e, assim, conseguindo determinar em que medida essas transações de fundos cessaram 

como resultado das cartas. 

O projeto incluiu também o instrumento nudge de Lembretes e Avisos, ao serem 

enviados e-mails com avisos, e Divulgação para a identificação de um modelo de mensagem 

com maior efetividade em induzir vítimas de fraudes a contatarem a ACCC. As cartas 

supracitadas foram divididas igualmente entre quatro tipos de linguagens distintas, sendo elas: 

linguagem direta e indireta com apelação à Aversão de Perdas, linguagem direta e indireta com 

apelação ao desejo de ganho. Como Resultado, 75% das transferências de fundos 

potencialmente arriscados cessaram. O estudo chega também à conclusão de que o conteúdo 

inserido nelas tem um impacto mais significante do que o tipo de linguagem utilizada.  

 

4.2.2. País: Chile 

“Clearer, simpler and more transparent bills”  

(Tradução própria: Contas mais claras, mais simples e mais transparentes) 

Após o recebimento de mais de 30.000 reclamações relacionadas à eletricidade em 

2015, afirmando o aumento de suas contas de energia elétrica, o governo chileno optou por 

melhorias em sua conta de energia. No país, há 34 fornecedores de eletricidade e todos 

fornecem diferentes formas de fatura para os consumidores, gerando, assim problemas de 
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compreensão. O governo relacionou o problema às questões de assimetria de informação e 

racionalidade limitada, desencadeando descontentamento populacional em virtude do aumento 

da desconfiança na medição e faturamento das contas. 

 A iniciativa governamental foi realizada em conjunto com SERNAC, SEC e LabGob, 

realizada em três estágios. O primeiro envolve diagnóstico e formulação do problema. O 

SERNAC, ao realizar uma pesquisa sobre os níveis de conhecimento, compreensão, uso e 

satisfação das contas de luz, evidenciou a dificuldade na compreensão do que está escrito nas 

contas; também destacou que os consumidores possuem como foco de atenção o pagamento 

final da fatura e não outras partes. Fundamentando-se com o resultado, o governo chileno 

objetiva com a iniciativa a melhora na distribuição da informação contida nas contas de luz, 

possibilitando, assim, um maior nível de compreensão em seus conteúdos. 

 O segundo estágio consiste em projetar e testar protótipos, em que o LabGob realizou 

uma pesquisa com mais de 800 consumidores, workshops, oficinas e entrevistas com 

organizações, empresas e consumidores. Essa etapa resultou em 30 ideias para melhorar as 

contas, cuja implementação e teste do primeiro protótipo iniciaram-se em dezembro de 2015.  

O terceiro estágio do projeto, realizado em 2016 em um dos municípios de Santiago, 

consistiu no lançamento de um “piloto” que havia sido desenvolvido com base no protótipo. 

Posteriormente, outros dois pilotos adicionais foram lançados em duas outras comunidades 

(Arica e Coyhaique). A nova conta proposta continha 6 principais diferenças comparadas às 

contas prévias: o uso de linguagem simples e fornecimento de definições dos termos usados na 

fatura; apresentação hierárquica de informações com base na relevância, como valor total e data 

de vencimento; fornecimento explícito de informações sobre a quantidade de pagamentos e 

encargos; adição de informações detalhadas sobre consumo de energia personalizado; inclusão 

de informações mais claras sobre autoridade dos serviços; e adição de informações sobre 

economia de energia. 

Uma nova pesquisa com consumidores, em paralelo com os novos pilotos, aumentou o 

nível de confiança no faturamento; 47,2% dos consumidores votaram em “bom nível” de 

confiança; 50,6% votaram em “bom nível” de clareza e transparência; 49,3% dos consumidores 

alegaram compreender melhor a conta; e o nível de satisfação com a fatura, em comparação 

com as faturas anteriores, aumentou para 47,3%. O novo projeto de lei foi lançado em 2016 

com possibilidades de melhorias a partir de 2017. 

Nota-se que a utilização dos nudges de Divulgação e Aumentos na facilidade e 

conveniência foram fundamentais para o sucesso do experimento. Na medida em que foi 
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melhorada a visibilidade das informações nas contas de energia, sendo essas expostas de 

maneiras mais claras e objetivas, a insatisfação da população reduziu.  

 

4.3.   FINANÇAS 

 

4.3.1. País: Estados Unidos 

“Promoting retirement security”  

(Tradução própria: Promovendo a seguridade da aposentadoria) 

As agências civis inscrevem automaticamente novas contratações em seu plano de 

contribuição de poupança, denominado “Thrift Savings Plan” (TSP), desde 2010. O plano de 

contribuição definida para funcionários civis do Governo Federal possui 87% de taxa de adesão, 

enquanto no Departamento de Defesa, no qual as inscrições não são feitas de forma automática, 

a taxa de adesão ao TSP corresponde a menos de 44%. Com seu início em 2018, a inscrição 

automática torna-se obrigatória para novos membros do serviço militar, abrindo assim mais de 

100.000 contas anualmente.  

Para militares que já serviam previamente à nova lei, o Departamento de Defesa (DOD) 

em conjunto com o SBST estão buscando soluções para que possam aumentar suas taxas de 

adesão ao TSP. Dois pilotos criados em 2015 foram desenvolvidos e utilizados como 

abordagem. O primeiro piloto consistiu no envio de um e-mail promovendo o TSP para mais 

de 800.000 militares não inscritos, o que resultou na adesão de mais de 5.000 funcionários 

militares e uma economia adicional de mais de 1 milhão de dólares americanos mensal; o 

segundo consistiu em exigir que os militares tomassem decisões ativas com relação às suas 

adesões ao TSP no momento no qual fossem transferidos para uma nova base militar, 

aumentando, assim, a taxa de adesão em 4,3%. Esse modelo de Escolha Ativa é demonstrado 

pelo Behaviorismo como um nudge efetivo para aumentar as inscrições no plano de poupança. 

O método foi aplicado nas instalações das Forças Armadas em Fort Bragg, North Carolina e 

Fort Lewis, Washington e comparado a outras três bases que não receberam essa intervenção 

no mesmo período. 

Em resultado, SBST e DOD constataram que a intervenção da Escolha Ativa, na qual 

foi exigida a realização da escolha de fazer ou não parte da TSP, resultou em um aumento 

significativo nas taxas de inscrição. Em cinco semanas de atuação do piloto, a taxa de inscrição 

em Fort Lewis foi de 8,4%, a de Fort Bragg de 10,7%, enquanto nas bases em que não foi 

realizada a intervenção tiveram taxa de adesão de 1,9%. 
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É possível notar também a presença do nudge empregado no experimento, o Lembretes 

com os e-mails enviados; e o viés cognitivo Opção Padrão (default). O segundo é um dos mais 

comumente utilizados nas políticas públicas, dado que seu custo é reduzido e se provou ser 

bastante eficaz, como é possível observar com os resultados supracitados.  

 

4.3.2. País: Gana 

“Improving transparency and information disclosure about financial products in 

Ghana” 

 (Tradução própria: Melhorando a transparência e a divulgação de informações sobre 

produtos financeiros em Gana) 

Com o aumento da diversidade e complexidade de produtos financeiros e serviços no 

mercado, nota-se uma dificuldade do consumidor em seu momento de tomada de decisão, 

buscando um produto financeiro que atenda a suas necessidades. Pessoas de baixa renda, com 

menos experiência em financiamento formal, menores níveis de instrução e capacitação 

financeira se tornam mais vulneráveis à aquisição de produtos inadequados devido à divulgação 

enganosa e/ou não transparente de informações. Reguladores e supervisores necessitam garantir 

o fornecimento de informações confiáveis e relevantes por parte dos prestadores de serviço, 

facilitando a comparação entre produtos e permitindo a aquisição de um produto que melhor 

atenda às necessidades financeiras do consumidor. 

 Em 2013, a Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 

agência internacional de desenvolvimento, auxilia o governo alemão a contribuir no 

desenvolvimento de países de baixa renda, em parceria com o Banco Mundial e com o Grupo 

Consultivo para Assistência aos Pobres (CGAP). Busca, portanto, pesquisar e testar o nível de 

divulgação e qualidade geral do serviço financeiro de fornecedores de produtos relacionados a 

poupança e empréstimos no país. 

 O Banco Mundial, em conjunto com o Centro de Pesquisa Urika em Accra, projetou um 

exercício de “compras misteriosas”, o experimento durou até início de 2014,  conduzido em 

Kumasi e Takoradi, no qual 18 consumidores de baixa renda selecionados aleatoriamente foram 

treinados para fazer um total de 176 visitas a prestadores de serviços financeiros em Gana para 

obter informações sobre poupança e empréstimos. Foram analisados: o nível de divulgação 

dado aos clientes pelas equipes de venda, informações e materiais fornecidos sobre os produtos, 

conteúdos e qualidades das informações, qualidade geral do serviço, integridade da equipe de 

vendas e discriminação em relação a diferentes tipos de perfis de clientes pelas equipes de 
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venda; sendo possível ser feita a avaliação do comportamento das equipes de vendas e do nível 

de transparência e divulgação das informações sobre os empréstimos e poupança oferecidos aos 

clientes de baixa renda. 

 Como resultado, foi descoberto baixo nível de divulgação de informações aos 

consumidores pelas instituições, principalmente para diversos termos importantes em relação 

ao produto, em que, por exemplo, apenas 36% receberam informações relacionadas ao valor 

total a se pagar, apenas 4% foram notificados sobre a taxa percentual anual, tampouco foram 

explicados os encargos de empréstimo; a maior parte das informações não foi oferecida de 

maneira voluntária e sim, solicitadas pelos clientes; 50% das equipes de venda explicaram as 

informações oferecidas ao consumidor; informações providas não constavam em forma escrita, 

em sua maioria, raramente contendo termos e condições importantes; 74% das taxas de juros 

foram cotadas mensalmente, dificultando, assim, a padronização de custos entre empréstimos 

de diferentes termos. Foi possível observar um alto índice de divulgação de requisitos da conta 

e processos de abertura, enquanto há um baixo nível de divulgação de multas mínimas de saldo, 

taxas de inatividade, entre outros encargos. Nota-se a importância dos nudges de Divulgação e 

Aumentos na facilidade e conveniência para a redução do endividamento público. 

 

4.4.   EDUCAÇÃO 

 

4.4.1. País: Reino Unido 

“Improving adult literacy” 

Adultos sem habilidades numéricas e com dificuldades tanto em leitura como em redigir 

textos, tendem a serem menos produtivos no trabalho, recebendo salários mais baixos e tendo 

uma maior probabilidade de sofrerem exclusão social e até mesmo problemas de saúde. A 

Inglaterra encontra-se classificada na média para habilidades na língua inglesa e abaixo da 

média para habilidades numéricas de acordo com a OCDE. O Departamento de Negócios, 

Inovação e Habilidade (BIS) do Reino Unido criou o Centro de Pesquisa de Comportamentos 

para Habilidades e Conhecimento de Adultos (ASK) em colaboração com o BIT, conduzindo 

pesquisas e experimentos com o objetivo de formulação de políticas baseadas em evidências e 

ferramentas empíricas para estudantes na fase adulta e empregadores. Um dos principais 

problemas identificados foram as altas taxas de programas universitários importantes para a 

continuidade do estudo dos alunos, o que reduziu o índice de presença em 50% durante o 

período escolar. 
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 Em 2014 ASK realizou um experimento de campo em larga escala, de forma aleatória, 

utilizando textos encorajadores em mensagens enviadas a mais de 2.000 alunos com mais de 

19 anos inscritos em cursos de inglês e matemática em 2 universidades do país, textos esses 

baseados em teorias comportamentais. As mensagens foram focadas em suscitar quatro 

concepções, baseadas nos Behavioural Insights: que o conteúdo estudado pelos alunos é 

importante; que os alunos podem ter sucesso no curso; que o curso é importante para melhorias 

pessoais; que os alunos pertencem à universidade. Os alunos receberam também mensagens 

para ajudá-los a planejar as suas respectivas presenças na universidade assim como mostrar 

como o material estudado pode ser revisado. O programa de mensagens visava o aumento da 

persistência dos alunos, os motivando a aprender e se organizar para as aulas durante a semana. 

A ASK realizou a mensuração da frequência semanal e a proporção de estudantes que 

abandonaram o curso, sendo esses considerados na medida em que se ausentassem por três 

semanas das aulas, comparando esses indicadores com os indicadores de alunos que não 

receberam as mensagens. 

 Como resultado, foi constatado que a frequência média aumentou 7% para os alunos 

que receberam as mensagens em comparação aos que não receberam; a taxa de evasão, por sua 

vez, foi reduzida em 36% no grupo de alunos que receberam as mensagens. A conclusão 

chegada foi a de que a utilização de estímulos comportamentais na forma simples de mensagens 

de texto, fundamentadas em princípios de feedback positivos, apoio social e planejamento social 

obtiveram impactos positivos no aumento de frequência e na continuidade dos alunos nos 

programas de educação para adultos. Dessa forma, diversas faculdades em todo o Reino Unido 

procuram implementar um regime semelhante de mensagens. O viés cognitivo do Ego, no qual 

pessoas agem de forma que as façam parecer melhores, em conjunto com o nudge de Lembretes 

foram as ferramentas da Economia Comportamental utilizadas no experimento. 

 

4.5.   SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICAS 

 

4.5.1. País: Reino Unido 

“Increasing the number of organ donors in the United Kingdom” 

 (Tradução própria: Aumento do registro de doação de órgãos através da Escolha 

Induzida). 

Pesquisas sugerem que 9 a cada 10 pessoas apoiam a doação de órgãos, porém, apesar 

de muitas pessoas afirmarem o desejo de participar do Registro de Doadores de Órgãos no 

Reino Unido, menos de 1 a cada 3 pessoas estão registradas. Em média, três pessoas morrem 
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diariamente pela escassez da disponibilidade de órgãos. Em 2013 BIT, NHS Blood and 

Transplant, o Departamento de Saúde (DH), o Serviço Digital Governamental e a Driving & 

Vehicle Licensing Agency realizaram, em conjunto, intervenções baseadas no Behaviorismo, 

com o objetivo de aumentar o número de registro de doadores de órgãos no Reino Unido, dentre 

as quais foi conduzido um dos maiores ensaios clínicos aleatórios já realizados no Reino Unido. 

O ensaio testou os efeitos da introdução de diversas mensagens de incentivos ao registro no 

NHS – Registro de Doações de órgãos baseado no Behavioural Insights – em uma página do 

Governo Britânico com alto índice de acesso, visando as mais de 1 milhão de pessoas que 

estavam renovando seus impostos sobre veículos online. Assim que as pessoas concluíssem o 

processo de renovação dos impostos de seus veículos ou se registrassem para a obtenção da 

carteira de motorista, uma nova página era apresentada impulsionando o registro no NHS.  

 Foram testadas pelo BIT oito formas variantes de páginas, incluindo diferentes apelos 

em formas escrita e/ou via imagens, na tentativa de analisar a forma mais eficaz para a 

realização do incentivo, sendo elas:  

1. Uma solicitação básica, com apenas a mensagem “Por favor, junte-se ao NHS Registro de 

Doações de órgãos”;  

2. Normas sociais com a mensagem “Diariamente milhares de pessoas que visualizam essa 

página decidem se registrar”;  

3. Normas socias e imagem de grupo genérica; normas sociais e imagem do logotipo de um 

website de doação de órgãos; 

4.  Loss framing: “Três pessoas morrem diariamente pela falta de doadores de órgãos”;  

5. Gain framing: “Você pode salvar ou transformar 9 vidas como um doador de órgão”;  

6. Reciprocidade: “Se você precisasse de um transplante de órgãos, você teria um? Então, por 

favor, ajude outras pessoas”;  

7. Chamada para ação: “Se você é a favor da doação de órgãos, por favor, torne o seu suporte 

em ação”.  

O índice de registros de cada variante foi cotado e comparado aos visitantes que 

receberam apenas a mensagem básica. Em resultado, com exceção da segunda variante, tiveram 

efeitos positivos no aumento de registro de doação de órgãos, sendo o baseado em reciprocidade 

o mais efetivo, em que mais de 1.200 pessoas se registraram em comparação à mensagem 

básica. Loss Framing foi mais significativo em relação ao Gain Framing, o que sugere que a 

aversão à perda foi importante para o aumento de registros. Normas sociais tiveram efeitos 

positivos comparados à mensagem básica, porém, seu efeito torna-se negativo em comparação 

com as outras abordagens, possivelmente devido à imagem de grupo, que pode ter resultado em 
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indivíduos encarando a iniciativa como truque de marketing. Com o uso da mensagem com a 

abordagem via reciprocidade no site governamental britânico, foram realizados mais de 96.000 

novos registros comparados ao pedido básico do ano anterior, possibilitando a vida de mais 6 

pessoas anualmente.    

 

4.5.2. País: Suíça 

“A escada piano em Stockholm” 

O índice de pessoas empregadas em trabalhos que exijam condicionamento físico, ou 

pelo menos alguma atividade física, reduziu no último século. Atualmente, o nível de pessoas 

fisicamente inativas dobrou. O estilo de vida levado pela população incita sedentarismo, 

tornando-se um desafio para a melhora da aptidão física. O uso de transporte público ao invés 

de caminhar, trabalhar sentado, e jogar videogame ao invés de praticar esportes são exemplos 

de estímulos ao sedentarismo. Indivíduos têm ciência dos benefícios das atividades diárias de 

baixos níveis de atividade física, como, por exemplo, subir escadas, porém, quando se 

defrontam com as possibilidades de escolher, preferem a escolha mais fácil, especialmente 

quando outras pessoas estão tomando a mesma decisão. 

 A Volkswagen iniciou um projeto no país denominado “Fun Theory”, prevendo que, a 

partir do momento no qual há diversão em situações e objetos, há a possibilidade de alterar para 

melhor o comportamento dos indivíduos. Dessa forma, a Volkswagen lançou um concurso 

solicitando que as pessoas enviassem ideias pró-sociedade que também fossem ecológicas e, 

após a submissão de mais de 700 ideias, as quais foram analisadas por grupos especializados 

no estudo do comportamento (behaviorismo), a ideia de uma escada cujos degraus imitam teclas 

de piano foi a mais popular. Então, por um dia, na estação de metrô de Stockholm, a Volkswagen 

instalou um sensor de movimento com o desenho de teclas de piano, de modo que quando as 

pessoas subissem a escada, tons musicais fossem emitidos. Como resultado, o índice de pessoas 

que usaram a escada aumentou em quase 70% no dia do experimento. Nota-se no experimento 

o uso de vieses cognitivos, como Emoções, ao expor uma experiência divertida ao subir as 

escadas; Normas Sociais, uma vez que mais pessoas utilizaram a escada incentivadas pelas 

ações prévias das outras pessoas, que estavam subindo a escada.  

 

4.5.3. País: Canada 

“Using air miles to treat obesity” 

(Tradução própria: Usando milhas aéreas para tratar a obesidade) 
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A população canadense vem apresentando continuamente altas taxas de obesidade, 

assim como altas taxas de inatividade física, gerando um problema de saúde pública. Pelo 

menos 30% da população infantil e adolescente estão acima do peso ideal ou apresentam 

obesidade, esta taxa dobra entre a população adulta, representando 60% da população adulta 

em situação de obesidade ou pelo menos acima do peso. No intuito de conter o avanço da 

obesidade no país, o Centro de Prevenção de Doenças Crônicas viabilizou um projeto 

fundamentado em teorias da economia comportamental, relacionando possíveis incentivos à 

redução da obesidade e impulsionando os cidadãos a se exercitarem mais. 

 Pesquisas mostram que os cidadãos canadenses estão entre os maiores usuários de 

pontos de fidelidade do mundo, de modo que a maioria dos cidadãos pertence a pelo menos um 

programa de fidelidade e as famílias acumulam, em média, oito pontos em variados programas. 

Devido a esse cenário, em abril de 2013, a Agência de Saúde, em parceria com a fornecedora 

de milhas aéreas, LoyaltyOne Inc., iniciaram um projeto baseado em teorias da Economia 

Comportamental, o qual durou 3 anos, em que os cidadãos canadenses receberiam milhas aéreas 

como incentivos para o aumento de suas atividades físicas, ao participar do programa de 

atividades físicas na YMCA Canadá instalações de fitness. O projeto foi implementado em 15 

locais-piloto da YMCA, sendo 8 na grande área de Toronto, 1 em Oakville, 1 em Moncton e 5 

em Calgary; no projeto, seriam providas milhas aéreas aos cidadãos membros do YMCA que 

atingissem os padrões semanais predefinidos de atividade física. A oferta de base consistia no 

ganho de 1 milha para cada 2 visitas ao YMCA; a oferta bônus consistia em ganhar 10 milhas 

para participantes que visitassem o YMCA duas vezes semanais e 20 milhas aos que visitassem 

três ou mais vezes.  

 Como resultado, mais de 98.000 participantes se inscreveram no programa, excedendo 

o objetivo de serem 25.000, representando aproximadamente 20% da associação nacional. A 

comparação ano a ano revelou que 62% dos membros ativos do YMCA a visitam mais de uma 

vez por semana e os membros inscritos no projeto apresentaram uma frequência maior em 17%. 

Dessa forma, a Agência de Saúde Pública pôde constatar que os incentivos foram eficazes no 

aumento dos níveis de atividade física. O nudge de Estratégias de pré-compromisso é um dos 

principais nudges utilizados no experimento, no qual as pessoas se comprometem a ir na 

academia em troca de ganharem milhas aéreas. 
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4.5.4. País: Estados Unidos 

“Apoio à reforma da justiça criminal” 

Em 2015, para melhorar a relação entre as comunidades e os agentes da lei, no intuito 

de aumentar o nível de confiabilidade, a administração tomou medidas críticas para reformar o 

sistema de justiça criminal, incluindo, por exemplo, a Força Tarefa na Polícia do séc. XXI, 

assim como outras iniciativas, visando oportunidades educacionais e de emprego para 

indivíduos que foram previamente detentos. No último ano, o SBST focou na resolução de dois 

problemas na justiça criminal, entre eles apoiar a reentrada de ex-presidiários na sociedade e 

incentivar o envolvimento da comunidade na reforma do policiamento. 

 A reintrodução de ex-prisioneiros de forma estratégica, com serviços personalizados, 

como seguro de saúde, transporte, emprego e etc., resultaram na diminuição da taxa de 

encarceramento, representando um fator importante, tendo em vista que o Bureau of Prisons 

(BOP) libera anualmente mais de 40.000 internos. Em 2016, o BOP, em conjunto com o SBST, 

projetou um manual de reentrada na sociedade para ajudar os indivíduos no período de 

transição, sendo este criado com a utilização de informações dos Behaviroural Insights, 

contendo instruções e listas de etapas que devem ser seguidas em três momentos diferentes: 

imediatamente antes da liberação, imediatamente após o retorno à casa e dentro de um mês após 

retorno; assim como providenciar conselhos e recursos a longo prazo, por exemplo, dar 

continuidade aos estudos e gerenciar as finanças. Em diversos casos, o momento apropriado e 

a sequência das etapas são importantes na prevenção de contratempos, como obter uma certidão 

de nascimento e qualquer registro educacional antes do indivíduo ser solto podem vir a acelerar 

a obtenção de uma identificação e, assim, permitir que o indivíduo se candidate a vagas de 

emprego após sua liberação. O manual foi distribuído para mais de 20.000 indivíduos a serem 

liberados em curto prazo. 

 Para melhorar a relação comunidade-agentes, foi iniciado um projeto para engajamento 

da comunidade na reforma do policiamento. Iniciado em 2014, quando o então presidente 

Barack Obama assinou uma Ordem Executiva criando a Força-Tarefa para o policiamento, na 

qual publicou um relatório abrangente com recomendações para os agentes, governo local, 

organização da comunidade e outras partes interessadas em 2015. O SBST sintetizou as 

recomendações dos relatórios em ações específicas que possam ser tomadas pelos membros, 

no qual o SBST desenvolveu cartas interativas de ações “Community Action Deck” que possam 

ser tomadas para facilitar os diálogos da comunidade. Cada carta do baralho articula fases 

concretas que as comunidades podem seguir em suas tentativas de alcançar determinados 

objetivos. Por exemplo, uma carta descreverá as etapas para a criação de um conselho 
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consultivo da comunidade, para que as leis possam ser aplicadas de maneira proativa e 

condizendo com os interesses da mesma, em que cada carta incluirá um exemplo de uma 

comunidade que tenha implementado com êxito a ação. Novamente é caracterizada a 

importância dos nudges de Divulgação, Lembretes, Aumentos na facilidade e conveniência, 

bem como o nudge. Informar às pessoas sobre a natureza e consequência de seu próprio 

passado de escolhas; e o viés cognitivo de Normas Sociais. 

 

4.6.  O CASO DO BRASIL    

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 tem sua qualidade reconhecida 

internacionalmente, sendo considerada avançada ao garantir direitos sociais, porém, a prática 

constitucional nacional está muito aquém da mesma. Nota-se que as políticas sociais brasileiras 

são precárias, a desigualdade social é um fato ainda evidente. Sendo um país que busca em 

teoria a mudança de seu status internacional como subdesenvolvido para desenvolvido, a 

consequência é o aumento da democratização das relações entre sociedade e Estado, 

provocando maior demanda de posturas estatais eficientes em relação às mudanças estruturais 

e socioeconômicas na sociedade. A pressão para a eficiência da administração pública exige 

inovação de métodos para formular as políticas públicas.  

A Economia Comportamental está sendo desenvolvida progressivamente ao longo dos 

anos e, como visto ao longo das seções anteriores, atualmente nota-se seu crescente uso como 

ferramenta de auxílio para formulação de políticas públicas internacionais. Em virtude desse 

cenário internacional, naturalmente indaga-se o posicionamento do Brasil em relação ao 

desenvolvimento de estudos na área, objetivando a viabilização de projetos que possam auxiliar 

no aumento da eficácia das políticas públicas em diversos setores nacionais. 

 A Economia Comportamental vem sendo gradualmente e amplamente abordada no 

cenário nacional, sendo um assunto cada vez mais estudado e discutido, inclusive em jornais de 

grande circulação, como o Folha de São Paulo, Harvard Business Review Brasil, entre outros 

(GUIMARÃES, 2018), dando suporte à inovação em diferentes órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal e auxiliando no desenvolvimento de novas competências. Foi 

instituída, em 1986, no Brasil, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), a qual visa 

o aumento da capacitação governamental na gestão de políticas públicas; sendo criada também 

a GNova, a qual auxilia o aperfeiçoamento de serviços públicos, dando suporte à inovação em 

diferentes órgãos, auxiliando dessa forma também no desenvolvimento de novas competências. 
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Também buscando a melhora das políticas públicas, a ENAP já tinha previamente demonstrado 

interesse na disseminação da Economia Comportamental, demonstrado pelos temas abordados 

em seus eventos. 

  A ENAP é uma entidade vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

A mesma elabora e distribui para todos os Ministérios um Relatório de Gestão, o qual também 

possui como função a prestação de contas. No relatório de 2017, constava em pauta o 

macroprocesso “Promoção de inovação e conhecimento sobre administração pública e gestão 

de políticas públicas”, e dentre os serviços oferecidos pela GNova estava presente “a análise 

baseada nas ciências comportamentais”, o que, em conjunto com pesquisas realizadas pela 

ENAP, com a temática de perspectivas comportamentais aplicadas ao aprimoramento de 

programas governamentais e políticas públicas, demonstra o interesse governamental em 

incorporar os Behavioural Insights na formulação das políticas públicas (GUIMARÃES, 2018). 

Apesar do interesse nacional pela Economia Comportamental estar crescendo paulatinamente, 

ainda há poucos estudos empíricos brasileiros que abordem a temática e, principalmente, 

políticas públicas que envolvam os Behavioural Insights como instrumentos para suas 

formulações.  

 

4.6.1. O CASO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: UTILIZAÇÃO DE NUDGE 

PARA O AUMENTO DA TAXA DE ADESÃO À FUNPRESP 

  

 A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder 

Executivo (Funpresp) 19  atua como um regime de previdência complementar de caráter 

facultativo para servidores que ganham acima do teto do INSS. De 2013 a 2015, apenas o 

ingresso no serviço público não proporcionava a adesão à previdência, sendo obrigatória a 

manifestação, por parte dos novos servidores da União, do interesse de aderir ao regime. No 

ano de 2013, de 14.713 novos servidores, apenas 2.131 aderiram ao regime, significando uma 

taxa de adesão de aproximadamente apenas 14,5%; em 2014, a taxa aumentou para 31% 

(FUNPRESP, 2017), porém ainda era considerado um número pequeno de servidores adeptos. 

Essa situação resultou no decreto da Lei nº 13.183 de 2015, instituindo a adesão automática ao 

 
19 A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, Funpresp, é uma 

fundação de direito privado, sem fins lucrativos, criada pelo decreto nº7.808/2012, que possui como finalidade 

administrar e executar planos de caráter previdenciário complementar para servidores públicos titulares de cargo 

efetivo da união. 
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regime previdenciário. Em decorrência disso, em 2017, a taxa de adesão aumentou para 99%, 

com 52.000 participantes.  

 Nota-se que a utilização do nudge de Opção Default foi fundamental para a atual taxa 

de quase 100% de adesão. Uma vez que a inscrição é automática, a opção padrão consiste no 

fato de que todo novo servidor público será adepto ao Funpresp a menos que o mesmo notifique 

que não possui interesse na adesão. É válido ressaltar que essa medida pode ser considerada um 

nudge visto que a adesão não possui caráter obrigatório, não restringindo a liberdade do 

indivíduo. O viés do status quo possui um grande papel no êxito da adoção da Opção default 

para a elaboração da política pública, dado que há uma ampla aceitação da opção padrão por 

“preguiça” de trocar a opção. 

 

4.6.2.  ESTUDO EMPÍRICO: UTILIZANDO A ARQUITETURA DAS 

ESCOLHAS PARA A REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL PELOS 

MOTORISTAS NO BRASIL20 

 

Dirigir após o consumo de bebida alcóolica é um assunto controverso. Nota-se uma 

disparidade entre intenção e ação, na qual diversas pessoas afirmam compreenderem os riscos 

existentes no ato de conduzir qualquer veículo após haver ingerido álcool, porém o hábito 

persiste, inclusive, após a implementação da Lei Seca. De 2011 a 2017, houve um aumento de 

16% na frequência de adultos que admitem terem consumido álcool previamente à condução 

de veículos  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). O ambiente influencia nas ações dos 

indivíduos, significando que, por mais que uma pessoa pense nos problemas em dirigir após ter 

ingerido álcool e planeje não tomar essa atitude, seu pensamento pode se alterar após situações 

vivenciadas nos lugares em que o mesmo tenha consumido álcool.  

O número de acidentes causados pela combinação de bebida alcóolica e direção é 

elevado, mesmo com leis que punem monetariamente esse tipo de ação. De acordo com uma 

pesquisa realizada pela empresa Heineken em 10 países, no ano de 2017, 68% dos motoristas 

afirmaram já terem consumido álcool antes de dirigir, sendo em muitos casos influenciados pela 

pressão das pessoas que estavam presentes ou excesso de confiança.  

Foi realizado, então, um estudo empírico com pesquisa de campo para analisar se é 

possível alterar o comportamento dos motoristas, incentivando-os a não ingerirem bebidas 

alcóolicas antes de dirigirem, via utilização de Behaviuoral Insights. Em 2018, a Heineken, em 

 
20 Esta subseção é baseada no artigo de Flávia Ávila et al. (2019). 
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parceria com empresas de pesquisa de mudança de comportamento e economia comportamental 

– como a Innovia no Reino Unido e a InBehavior Lab no Brasil – realizaram um experimento 

de campo para analisar possíveis mudanças de comportamento por meio de intervenções 

simples no ambiente. Esse estudo utiliza diversos tipos de nudges, buscando aumentar sua 

efetividade através de diversos vieses comportamentais ativados simultaneamente. O 

experimento foi divido em duas semanas, com um total de 18 bares. Na primeira semana, os 

bares funcionaram sem nenhuma intervenção, verificando o funcionamento normal e coletando 

dados de entrevistas, usando esse grupo como base referencial ao testar a efetividade do 

experimento (grupo de controle). Na segunda semana, foram selecionados dois bares para 

permanecerem como grupo de controle, significando que nesses bares não foi realizado nenhum 

tipo de intervenção, enquanto os demais 16 foram positivados com os “nudges”. Foram 

utilizados nesses bares os seguintes instrumentos:   

1. “Juramento de motoristas” – Ao entrar no bar, o motorista assina o juramento, 

afirmando o compromisso de não ingerir álcool. Relacionado com a autoimagem, esse 

instrumento ativa o Viés de Compromisso, ou seja, desejo de ser consistente nas ações. Uma 

vez que o motorista assina o juramento, ele assume um compromisso que deverá ser mantido 

para evitar inconsistências; 

2. “Mural” – O Mural contém diversas assinaturas de outros motoristas. Esse 

instrumento ativa o viés de Prova Social, ou seja, tendência a assumir que o comportamento 

alheio reflete o que é correto e/ou normal. Quando motorista visualiza o mural com outros 

juramentos assinados, é auferida a normalidade ao comportamento de não consumir álcool 

quando for dirigir;  

3. “Porção Grátis para o Motorista da Vez” – O indivíduo que se identificar como 

motorista recebe uma porção grátis de um determinado alimento do estabelecimento. Esse 

instrumento ativa o Viés do presente, ou seja, tendência a dar maior peso às consequências 

imediatas do que futuras; sendo assim o motorista preferirá a porção grátis por ser imediata, 

optando por não consumir bebidas alcóolicas; 

4. “Cardápio dos motoristas e drinks sem álcool” – É oferecido aos motoristas um 

cardápio com drinks sem álcool. Esse instrumento ativa o Viés de disponibilidade, no qual 

normalmente pessoas ignoram informações de mais difícil acesso, economizando energia 

cerebral. Oferecer um cardápio que não contenha bebidas com álcool pode fazer com que os 

motoristas desistam de beber drinks por eles não estarem disponibilizados de forma mais 

acessível, portanto esse método busca diminuir o custo mental de procurar bebidas alcóolicas; 
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5. “Cartazes, Adesivos, Camisetas, etc.” – São disponibilizados nos bares, em lugares 

de grande acesso e visibilidade, várias imagens que estimulem atalhos mentais de forma sutil, 

com estímulos conscientes e subconscientes, sobre os riscos de beber e dirigir. 

Ao longo do experimento, além dos métodos supracitados, foi utilizada aplicação de 

questionários. 3315 pessoas foram abordadas, apenas 960 questionários foram analisados. 70% 

não concluiu a pesquisa por não chegarem aos bares dirigindo ou por já terem realizado o 

questionário previamente. Os resultados obtidos no experimento reforçam a eficácia dos 

“nudges”, nos quais houve uma redução em, aproximadamente, 26% na incidência de bebida 

e direção. 

 

4.6.3. SUGESTÕES DE POSSÍVEIS UTILIZAÇÕES DA ECONOMIA 

COMPORTAMENTAL NO BRASIL  

 

No âmbito educacional, o Brasil apresenta problemas intrínsecos não passíveis de 

resoluções imediatas. Um aumento de verbas, por exemplo, não seria suficiente para melhorar 

eficazmente o cenário atual; mudanças estruturais são necessárias para reduzir os altos índices 

de analfabetismo21, evasão escolar, etc. De acordo com o modelo de racionalidade ilimitada, os 

indivíduos sempre buscarão a educação, dado que é por via da mesma que é possível o aumento 

salarial; entretanto, os índices supracitados demonstram certa incoerência com o postulado. 

Consequentemente, nota-se que os indivíduos devem ser incentivados a investirem em seus 

estudos, a análise do comportamento dos estudantes é fundamental na formulação de incentivos 

que influenciem efetivamente nas decisões individuais. 

 Diversos fatores influenciam no desempenho escolar, seguindo o raciocínio de Dourado, 

Oliveira e Santos (2007), a qualidade da educação envolve duas dimensões: intraescolares, as 

quais envolvem fatores que interferem diretamente na aprendizagem, como estrutura escolar, 

grau de profissionalização dos funcionários da escola, dinâmica pedagógica, entre outros; e 

extraescolares, envolvendo fatores que interferem direta e indiretamente na aprendizagem 

como, por exemplo, Background familiar; autores como Koch et al. (2015) afirmam que até 

mesmo o gênero pode influenciar na aptidão e/ou preferência para determinadas matérias, assim 

como habilidades comportamentais como autocontrole, motivação, paciência e autodisciplina. 

De qualquer forma, considerar a heterogeneidade do processo de aprendizagem e desempenho 

 
21 No Brasil, cerca de 11,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais são analfabetas (IBGE, 2018).  
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dos alunos viabiliza o estudo de seus respectivos comportamentos, facilitando, assim, o 

processo de elaboração políticas públicas baseadas em incentivos eficientes. 

 Dada a influência de diversos fatores no desempenho estudantil, resultados em exames 

não são apenas derivados de conhecimento, mas  também da motivação do aluno tanto no 

momento de estudo quanto na realização da prova. Um experimento de Gneezy et al. (2017), 

compara o resultado no PISA22 dos alunos adolescentes de 15 anos de Xangai (grupo de 

controle) e EUA. Foram oferecidas para os alunos dos EUA recompensas de acordo com seu 

desempenho no início do teste, evitando, assim, influenciar na preparação dos alunos para o 

mesmo; como resultado, os alunos para os quais foram oferecidas as recompensas exibiram 

melhoras significativas, enquanto os alunos de Xangai não apresentaram melhoras, vale 

ressaltar que Xangai ocupa a 4ª posição no ranking PISA, enquanto os EUA ocupam a 25ª; 

conclui-se que incentivos eficientes influenciam positivamente no desempenho do aluno. Os 

resultados dos alunos demonstram que a melhoria no desempenho escolar é diretamente 

proporcional à motivação dos indivíduos, o que significa que o processo de aprendizagem deve 

estar correlacionado com incentivos. 

No Brasil, uma das condições para o recebimento do Bolsa Família serve como 

incentivo para redução da evasão escolar 23 , no qual o programa exige que crianças e 

adolescentes entre 6 e 15 anos tenham 85% de frequência escolar, enquanto adolescentes de 16 

e 17 anos 75% (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 2020). Entretanto, nota-se a necessidade de 

outros incentivos. Um possível seria listar e recompensar alunos com as notas mais altas das 

escolas incentivando-os assim a continuar com seus desempenhos, o que também ativará o viés 

cognitivo de ego dos demais alunos, incentivando-os a melhorar seus desempenhos; outro 

possível seria a utilização do nudge Lembretes, enviando mensagens positivas para cada aluno 

que apresenta dificuldade, visando melhorar sua confiança e autoestima, incentivando sua 

presença na sala de aula, assim como ajudar na organização do aluno para estudar em casa, 

como foi realizado no Reino Unido. 

Em relação à Saúde Pública Brasileira, assim como em diversos outros países, a doação 

de órgãos ainda é um tema pouco abordado. Apesar do Brasil ser o segundo país do mundo em 

número de transplantes e que a taxa de doadores tenha aumentado em 6,5% em 2019, ainda há 

cerca de 40.000 pacientes na lista de espera (ABTO, 2019)24. No Brasil, o consentimento 

 
22 Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) consiste em um teste aplicado em rede mundial para a 

avaliação de desempenho escolar, iniciado em 2000 e realizado a cada dois anos. 
23 O Bolsa Família consiste em um programa de transferência direta de renda do Governo Federal de R$89,00 

para cada família que se encontre em situação de pobreza ou extrema pobreza. 
24 Associação Brasileia de Transplante de Órgãos. 
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presumido consiste no indivíduo não ser doador de órgãos, ou seja, precisa haver um 

consentimento informado, pela pessoa ou pela família, para que a pessoa seja doadora, 

significando que a opção default (padrão) consiste no indivíduo não ser doador de órgãos; a 

taxa de consentimento familiar no país é de 60% (ABTO, 2019). 

Em países como a Áustria, Bélgica, França, Portugal e Hungria, por exemplo, o 

consentimento presumido consiste no indivíduo ser doador de órgãos, onde para que o indivíduo 

não o seja, o mesmo ou sua família devem informar (consentimento informado) que ele não 

aceita ser doador, em outras palavras, a opção default consiste no indivíduo ser doador de 

órgãos; a taxa de consentimento familiar nesses países é de 99% (JOHNSON E GOLDSTEIN, 

2003). 

Nota-se a disparidade nas taxas de consentimento entre os países, o motivo da mesma é 

dado pelo nudge de opção default, no qual os países europeus, ao alterarem suas opções default, 

aumentaram os seus índices. O Brasil já realiza um número elevado em comparação com outros 

países, se o mesmo aplicasse a mesma política que os países europeus, utilizando o instrumento 

nudge da Opção Default, poderia aumentar a taxa de consentimento familiar e, por 

consequência, o número de transplantes.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o aumento da tributação e com pouco retorno em melhorias em setores públicos, é 

possível afirmar a existência de um claro descontentamento da população brasileira com o 

cenário econômico e político atual. A maior acessibilidade às informações derivada do 

desenvolvimento tecnológico, em conjunto com o desenvolvimento das mídias e das redes 

sociais, possibilitou a crescente tendência de uma pressão popular por melhorias na estrutura 

socioeconômica do país. Dessa forma, maneiras inovadoras de formulações de políticas 

públicas se fazem necessárias. A Economia Comportamental, sendo uma área baseada em 

modelos da neurociência, na teoria microeconômica e na psicologia, disponibiliza ferramentas 

de auxílio na construção dessas políticas. 

A eficácia de políticas públicas depende da compreensão do comportamento dos 

indivíduos, de como eles realizam o processo decisório, de como eles podem ser impulsionados 

a tomarem atitudes que melhorem o bem-estar social. Em outras palavras, a percepção de 

fatores psicológicos dos indivíduos que formam uma população é fundamental para que sejam 

implementadas políticas que, de fato, possam mudar ou aprimorar suas formas de agir, suas 

condutas e etc. Teorias do behaviorismo, os Behavioural insights, vêm cada vez mais sendo 

aplicados internacionalmente, com progressivos estudos empíricos e de campo que buscam 

efetuar a análise de como o ser humano raciocina em seus momentos de decisão, para que, 

assim, a atuação estatal possa ser mais eficaz. Reino Unido e Estados Unidos foram os pioneiros 

nas implementações dos insights nas políticas públicas, porém, diversos outros países estão 

seguindo o mesmo exemplo. 

Atualmente, a ideia do ser humano como um agente econômico dotado de racionalidade, 

como postulado na Teoria Neoclássica, vem paulatinamente sendo desconstruída. A Economia 

Comportamental vem ganhando cada vez mais espaço, sendo gradualmente aprimorada. Tendo 

toda essa conjuntura em vista, a Economia Comportamental, seu surgimento, postulados e 

aplicações internacionais consistiram no cerne do estudo deste trabalho. 

Após a análise de experimentos formulados por meio de estudos do comportamento do 

indivíduo, os quais fundamentaram políticas públicas internacionais, foi possível comprovar 

uma melhora no bem-estar social após adoção dos Behavioural Insights. No caso do Brasil, 

apesar de pouco difundida, a Economia Comportamental vem ganhando espaço, onde entidades 

públicas, como ENAP e GNova demonstraram interesse em sua utilização como forma de 

inovação na formulação das políticas públicas. 



47 
 

Questões éticas são por diversas vezes levantadas com o uso da Economia 

Comportamental na elaboração de políticas públicas. A Arquitetura das Escolhas pode ser 

considerada como forma de manipulação, com mecanismos que contêm diferentes variáveis de 

imposição, levantando também o questionamento das intenções e competências dos 

planejadores das políticas sociais, afinal estas são realizadas por governos que não 

necessariamente agem sempre visando o bem comum. Dado o aumento da eficiência das 

políticas públicas internacionais após utilizarem os Behavioural Insights em suas elaborações, 

as críticas e o cepticismo de seu uso reduziram. De acordo com a OCDE (2017), apesar de 

serem levantadas, poucas organizações reportaram preocupação com critérios éticos. 

Conclui-se que a hipótese do presente trabalho foi confirmada, na qual a eficácia das 

políticas públicas pode ser melhorada via Economia Comportamental, sendo extremamente 

necessária como provedora de ferramentas para elaboração de metodologias constituintes de 

uma política pública adequada, dado que a mesma busca uma análise do comportamento do 

indivíduo, otimizando assim o efeito da política pública através de redução de custos ou de seus 

efeitos colaterais. 
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