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RESUMO 

Objetivo: Este trabalho tem por objetivo compreender a influência do contexto de tomada de 

decisão no resultado de intervenções comportamentais baseadas em Economia 

Comportamental direcionadas a promover a conformidade fiscal, especificamente quanto aos 

elementos que estimulam a moralidade e honestidade do comportamento do contribuinte, bem 

como as implicações metodológicas decorrentes dessa influência.  

 

Metodologia: A pesquisa foi realizada pelo método qualitativo de análise de conteúdo de 

artigos científicos que tratam de experimentos realizados tanto em campo quanto em 

laboratório, publicados a partir do ano de 2015 até julho de 2020 e disponibilizados nas 

plataformas Web of Science e Scielo.  

 

Resultados: Os dados demonstram que o contexto - utilizado em sentido amplo para abranger 

aspectos sociais, aspectos econômicos e políticos, motivações intrínsecas, características 

individuais externas e aspectos relacionados ao débito e à renda do contribuinte - é crucial para 

explicar a eficácia das intervenções, sugerindo a necessidade de testagem prévia das 

intervenções em campo antes de aplicação em larga escala.  

 

Limitações: Apenas um artigo em língua portuguesa conduzido no Brasil satisfez os critérios 

de seleção do corpus da pesquisa, indicando uma lacuna de disponibilidade de material em 

ciência comportamental no país, o que delimita a representatividade da amostra quanto ao 

âmbito nacional. Essa lacuna de produção científica sobre o tema também pode ser observada 

em relação aos demais países quando considerados individualmente, o que representa uma 

limitação metodológica da pesquisa. O material analisado abrange experimentos diversos 

realizados em diferentes contextos,  inviabilizando uma análise comparativa entre os resultados 

de um mesmo design experimental testado em laboratório e replicado em ambientes diversos, 

o que pode constituir uma limitação relevante para resultados mais precisos.   

 

Contribuições práticas: A pesquisa promove a melhor compreensão acerca de uma medida 

inovadora de combate à desconformidade fiscal e provoca a reflexão sobre a importância da 

análise do contexto no desenho das intervenções, bem como da conveniência de que tais 

medidas sejam embasadas pela ciência, que pode auxiliar a propor métodos e obter resultados 

mais eficazes.  



Contribuições sociais: A promoção da conformidade tributária e otimização de arrecadação 

de tributos com o auxílio das evidências da Economia Comportamental contribui para a 

viabilização de políticas públicas fundamentais para a sociedade.   

 

Originalidade: O estudo é original por analisar a influência dos aspectos contextuais com 

ênfase na aplicação de intervenções comportamentais apresentadas em vários experimentos 

conduzidos em laboratório ou em campo, o que vai além da análise de aspectos contextuais do 

processo de tomada de decisão tributária.   

 

Palavras-chave: Conformidade fiscal. Moralidade tributária. Processo decisório. Economia 

Comportamental. Desonestidade. Contexto. Ambiente. Nudges. Insights comportamentais. 

  

Categoria: Dissertação de Mestrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Purpose: This paper aims to understand the influence of the decision-making context on the 

result of behavioral interventions based on Behavioral Economics in order to promote fiscal 

compliance, specifically regarding the elements that encourage the morality and honesty of 

taxpayer’s behavior, as well as the methodological implications of this influence. 

 

Methodology: The research was realized through a qualitative method of analyzing the content 

of scientific papers that explore field and laboratory experiments, published from 2015 to July 

2020, and available on the Web of Science and Scielo platforms. 

 

Results: The data demonstrate that the context - used in a broad sense to cover social aspects, 

economic and political aspects, intrinsic motivations, external characteristics of individuals and 

the ones related to the taxpayer's debt and income - is critical to explain the intervention’s 

effectiveness, suggesting the need for prior field testing before large-scale application. 

 

Research limitations: Only one paper written in Portuguese language and performed in Brazil 

satisfied the selection criteria of the research corpus, indicating a gap on behavioral science 

content available in the country, which limits the sample's representativeness at the national 

level. This gap is also observed in other countries if they are individually considered, which 

represents a methodological constraint for the research. The analyzed material includes 

different experiments carried out in different contexts, making impossible comparison of the 

results of the same experimental design tested in laboratory and replicated in the different 

environments, which may constitute a limitation relevant for more accurate results. 

 

Practical implications: The research promotes a better understanding of an innovative 

initiative to battle fiscal non-compliance and generates insights on the importance of the context 

analysis in the design of interventions, as well as the convenience of such initiatives being based 

on science, which can help propose methods and obtain more effective results. 

 

Social implications: The promotion of tax compliance and optimization of tax collection with 

the support of Behavioral Economics contributes to the viability of fundamental public policies 

for society. 



Originality: The study’s originality lies in analyzing the influence of contextual aspects with 

an emphasis on the application of behavioral interventions presented in various field and 

laboratory experiments, which goes beyond the analysis of contextual aspects of the tax 

decision-making process. 

 

Keywords: Tax compliance. Tax morality. Decision-making process. Behavioral Economics. 

Dishonesty. Context. Environment. Nudges. Behavioural insights. 

 

Category: Master Thesis 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este capítulo tem por objeto a proposição do problema de pesquisa, contextualizando o 

fenômeno que se pretende compreender por meio da explicitação do objetivo da pesquisa, das 

proposições teóricas, da delimitação e da relevância do estudo.  

 

1.1 Problema de pesquisa  
 

A sociedade organizada necessita obter recursos para a satisfação das necessidades 

comuns, de modo que o pagamento de tributos constitui uma cooperação necessária. Em 

síntese, a tributação constitui instrumento da sociedade para a realização de suas próprias 

finalidades e, por esse motivo, o dever de contribuir é coletivo (PAULSEN, 2014).  

 Conforme explica Paulsen (2014), a contribuição coletiva para as despesas públicas, 

em que as receitas tributárias são a fonte primordial de custeio das atividades públicas, constitui 

obrigação necessária no âmbito de um Estado de Direito Democrático. Conforme interpretação 

do Supremo Tribunal Federal- STF dada à Constituição Federal (BRASIL, 1988) na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n.º 2859 (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2016), esta 

obrigação se revela enquanto dever fundamental de toda a sociedade. Segundo o autor, todos 

são “efetivamente responsáveis diretos por viabilizar a existência e o funcionamento das 

instituições públicas em consonância com os desígnios constitucionais” (PAULSEN, 2014, p. 

24).  

Nessa concepção do dever de pagar tributos como dever fundamental, Tipke (2002) 

esclarece que o imposto não é um mero sacrifício, mas uma contribuição necessária para que o 

Estado cumpra suas atividades no interesse do proveitoso convívio de todos os cidadãos. Assim, 

afirma que o Direito Tributário de um Estado constitui ramo jurídico orientado por valores e 

que “afeta não só a relação cidadão/Estado, mas também a relação dos cidadãos uns com os 

outros. É direito da coletividade” (TIPKE, 2002, p. 13).   

Além do dever de cooperação relativo ao pagamento do tributo, há um dever geral de 

colaboração com a Administração Tributária. Tal dever, ensina Paulsen (2014), tem 

fundamento constitucional próprio, tal como o dever fundamental de pagar tributos, baseados 

ambos no Estado de Direito Democrático e Social. Dessa forma, todas as obrigações (principais 
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e acessórias)1 estabelecidas perante a Administração Tributária para viabilizar e otimizar o 

exercício da tributação encontram base e legitimação constitucional.  

No entanto, em que pese a relevância desse dever fundamental de pagar tributos e de 

colaborar com a Administração Tributária, a sonegação de tributos ainda é um problema 

relevante no Brasil, havendo uma constante contraposição entre o fisco e o contribuinte em vez 

dessa relação colaborativa. No caso do contribuinte - que será o foco desta pesquisa - esse 

comportamento se explicita pela busca de formas de evitar ou fraudar a fiscalização e de 

retardar, minimizar ou não efetuar o pagamento de tributos (CARVALHO, 2019). 

Estima-se que no Brasil, do período de 01.01.2020 até o dia 18.08.2020, foram 

sonegados mais de 396 bilhões de reais em tributos, de acordo com a calculadora online criada 

pelo Sindicado dos Procuradores da Fazenda Nacional (SINPROFAZ)2. Segundo os dados 

disponibilizados, esse montante corresponde a mais R$ 1 milhão por minuto e uma média de 

R$ 2.042,72 por habitante.  

Conforme estudo publicado pela Tax Justice Network3 em 2013, com base em dados do 

ano de 2011 do Banco Mundial, o Brasil ficou na segunda posição mundial em índice de 

sonegação fiscal, o qual foi calculado com base na estimativa do que deveria ter sido arrecadado 

de acordo com o Produto Interno Bruto-PIB e as alíquotas tributárias aplicáveis. 

 Quanto aos efeitos decorrentes da sonegação tributária, vale ressaltar a preocupação 

dessa entidade ao explicitar que essa prática- representada pelo abandono de alguns membros 

da sociedade de suas responsabilidades sociais em detrimento dos outros- afeta a igualdade e 

quando essa desigualdade atinge um nível em que alguns membros da sociedade têm negado o 

acesso a necessidades básicas, há ameaça aos direitos humanos (NELSON, c2020). 

No Brasil, a principal norma que regula esses comportamentos ilícitos tributários, sob o 

aspecto penal, é a Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (BRASIL,1990), que define os 

crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.  

 
1  De acordo com os artigos 121 e 122 do Código Tributário Nacional- CTN (BRASIL, 1966), sujeito 
passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e 
sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. O 
parágrafo único do primeiro dispositivo esclarece que o sujeito passivo da obrigação principal diz-se 
contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador e responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei. Em que pese, de acordo com o CTN, a palavra contribuinte ter uma 
abrangência mais restrita, tal termo será utilizado neste trabalho como sinônimo de sujeito passivo da 
obrigação tributária.  
2 Disponível para consulta em: www.quantocustaobrasil.com.br.  
3 Entidade independente que pesquisa e analisa a regulamentação fiscal e tributária internacional, os 
impactos da sonegação, da evasão, da concorrência fiscal e os paraísos fiscais. (Disponível em: 
www.taxjustice.net).  
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Ocorre que as consequências da inadimplência pura, ou seja, da inexistência de 

pagamento, desacompanhada de atos previstos na lei acima mencionada, também são muito 

prejudiciais para a sociedade, que sofre as consequências da insuficiência para aplicação em 

áreas relacionadas a direitos fundamentais como saúde e educação.  

Fundamentado na relevância da conformidade fiscal, este trabalho se propõe a 

compreender a influência do contexto decisório no resultado de intervenções comportamentais 

que tenham o intuito de promover a conformidade fiscal por meio do estímulo do 

comportamento moral. Neste trabalho, contexto será utilizado sob um aspecto amplo, para 

abranger circunstâncias do processo de tomada de decisão que podem ser ambientais, culturais, 

sociais, econômicas, políticas ou individuais, por exemplo.  

Tal análise será efetivada por meio da exposição do referencial teórico que aborde o 

processo decisório sob o enfoque da Economia Comportamental e do estudo de publicações 

científicas que tratem de experimentos (quase-experimentos ou randomizados, realizados em 

campo ou em laboratório) sobre o tema. 

A Economia Comportamental, para além da teoria econômica clássica que pressupõe a 

racionalidade dos agentes para a construção de seus modelos, tem como premissa a 

compreensão do comportamento humano de forma descritiva, ou seja, a forma como ele ocorre 

de fato, e leva em consideração a influência das heurísticas e dos vieses comportamentais no 

processo decisório. 

Em consonância com o objeto de pesquisa acima apontado, consta no prefácio do 

relatório do Banco Mundial intitulado “Mente, Sociedade e Comportamento”, escrito pelo 

presidente do grupo, que a principal mensagem daquele documento é a de que “ quando se trata 

de entender e mudar o comportamento humano, sempre podemos fazer melhor” (WORLD 

BANK, 2015, p. XI, tradução nossa).  

De acordo com o teor dos estudos empíricos que integram tal relatório, há três princípios 

sobre a tomada de decisão humana que podem orientar a compreensão do comportamento:  

 

Primeiro, as pessoas fazem a maior parte dos juízos e das escolhas 
automaticamente e não por deliberação: chamamos isso de “pensar 
automaticamente”. Segundo, o modo de pensar e agir das pessoas com 
frequência depende do que outros a seu redor fazem e pensam: chamamos isso 
de “pensar socialmente”. Terceiro, os indivíduos em uma determinada 
sociedade compartilham uma perspectiva comum a respeito de entender o 
sentido do mundo a seu redor e de compreender a si mesmos: chamamos isso 
de “pensar com modelos mentais”. (WORLD BANK, 2015, p. 3, tradução 
nossa) 
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Contrapondo a perspectiva teórica de que as decisões são sempre tomadas de forma 

racional, Ariely (2008, p. 25) propõe que “as pessoas não são apenas irracionais, como são 

previsivelmente irracionais, ou seja, a irracionalidade ocorre da mesma maneira, repetidamente, 

e entender como as pessoas são previsivelmente irracionais é o ponto de partida para o 

aperfeiçoamento das decisões”. Em síntese, “reconhecer nossas deficiências é um primeiro 

passo crucial no caminho para tomar decisões melhores, criar sociedades melhores e consertar 

nossas instituições” (ARIELY, 2008, p. 25).  

De forma relacionada aos aspectos da limitação da racionalidade acima mencionada, 

será analisada a Teoria da Racionalidade Ecológica desenvolvida por Gerg Gigerenzer (1996, 

1999, 2001, 2009), que enfatiza a relevância do contexto (circunstâncias), também denominado 

de “ambiente” (em um sentido amplo e não limitado ao ambiente físico), para o processo de 

tomada de decisão e, portanto, também para a descoberta de insights comportamentais efetivos.  

Diante do exposto, a pesquisa intenta alcançar a resposta para o seguinte problema: 

Qual é a influência do contexto decisório nas intervenções baseadas em Economia 

Comportamental direcionadas a promover conformidade fiscal? 

Para tal finalidade, a pesquisa será operacionalizada pelo método qualitativo de análise 

de conteúdo de artigos científicos sobre o tema, especificamente os que abordam experimentos 

realizados sobre a aplicação de intervenções comportamentais para promover a moralidade na 

decisão tributária, publicadas a partir do ano de 2015 e disponíveis em duas plataformas de 

pesquisa acadêmica, selecionadas por suas abrangências relevantes.   

 

1.2 Objetivos da pesquisa 
 

Esta dissertação tem como objetivo compreender como a estrutura do contexto de 

tomada de decisão pode influenciar a eficácia das intervenções comportamentais destinadas a 

atuar no aspecto da moralidade na conformidade fiscal, investigando a possibilidade de 

intervenções mais efetivas e eficientes da Administração Pública por meio dos insights 

comportamentais. Em outras palavras, pretende analisar a influência do contexto na relação 

entre as intervenções comportamentais e a conformidade fiscal.   

 

1.3 Delimitação do estudo 
 

Em que pese as arquiteturas de escolha serem passíveis de utilização tanto na área 

privada quanto na Administração Pública, bem como com o intuito de influenciar - estimulando 
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ou desestimulando - comportamentos nas mais diversas espécies de políticas públicas, o estudo 

será limitado a políticas públicas que intentem promover a conformidade fiscal. 

Ainda, a análise será específica de intervenções comportamentais que almejem 

influenciar a moralidade no comportamento dos contribuintes. Quanto às obrigações fiscais, o 

objeto de estudo abordará o cumprimento das obrigações principais, ou seja, de pagamento, e 

as obrigações acessórias, como, por exemplo, de declaração do débito ao fisco.  

O estudo não abrangerá de forma ampla as heurísticas e vieses do comportamento 

humano e estará restrito às hipóteses clássicas da teoria sobre o assunto e aquelas que abordam 

a influência sobre o comportamento moral.  

Quanto à delimitação temporal, será objeto de investigação a produção científica 

publicada desde o ano de 2015 até julho de 2020 nas duas plataformas escolhidas como base 

de pesquisa.  

 

1.4 Relevância do estudo 
 

Em um contexto de evasão fiscal institucionalizada, o tema foi escolhido por 

representar uma forma de inovar na resolução de problemas na Administração Pública, 

contribuindo para uma Administração Pública mais racional e estratégica.  

O reconhecimento da relevância do tema de que trata esta pesquisa tem sido explicitado 

na área acadêmica e em órgãos e instituições que se dedicam à inovação: 

 

O campo da Economia Comportamental tem atraído uma crescente atenção 
dos governos no mundo todo, tanto para ajudar a explicar os resultados 
aparentemente irracionais quanto por suas implicações diretas na efetividade 
das políticas públicas. Seus estudos, baseados em experimentos e evidências 
empíricas, fornecem insights valiosos que podem e devem ser integrados ao 
ciclo das políticas públicas (MENEGUIN; ÀVILA, 2015, p. 217).  

 

A confecção e publicação do documento Applying Behavioural Insights to Reduce 

Fraud, Error and Debt do Behavioural Insights Team (BIT, 2012), que se propôs a auxiliar os 

administradores que lidam com fraudes, erros e dívidas a identificarem intervenções práticas 

para a redução da inadimplência fiscal, enfatiza a relevância e potencial efetividade da 

aplicação da Economia Comportamental para estes problemas. 

A relevância de se combater a desonestidade no que diz respeito à conformidade fiscal 

não está limitada apenas a aspectos arrecadatórios - que são muito significativos, pois atingem 

de modo direto a viabilização de políticas públicas fundamentais a toda a coletividade - mas 
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também a aspectos econômicos, em especial à desregulação dos mercados pela concorrência 

desleal.  

Para os formuladores e executores de Políticas Públicas, o trabalho se propõe a provocar 

novas reflexões acerca da possibilidade de aplicarem medidas inovadoras e da conveniência de 

que tais medidas sejam embasadas pela ciência, que pode auxiliar a propor métodos e obter 

resultados mais eficazes.  

Para as futuras pesquisas empíricas, o presente trabalho é relevante em virtude da 

influência que pode provocar para a investigação e aplicação adequada do método, com o 

objetivo de alcançar resultados de redução da inadimplência tributária. Essa relevância é 

exacerbada no caso do Brasil, que ainda não efetivou experiências concretas relevantes de 

aplicação de insights comportamentais na cobrança de créditos tributários, especificamente no 

âmbito federal.  

Para ilustrar essa afirmação, o mapa elaborado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2018 para indicar as unidades de Nudge no mundo 

(Figura 1), aponta que no país há apenas três organizações envolvidas com a aplicação de 

insights comportamentais: a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) e a Nudge Rio. 

 

 
Figura 1- Unidades de Nudge no mundo 
Fonte: OCDE (2018).  
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No âmbito federal, o GNova - Laboratório de Inovação em Governo, vinculado à ENAP, 

tem projetos relacionados à aplicação de insights comportamentais divulgados em seu site4, no 

entanto, nenhum focado na cobrança de créditos tributários.  

Por sua vez, a Nudge Rio foi criada pelo Município do Rio de Janeiro, em parceria com 

instituições como a CVM, o Banco Mundial e o Instituto República, dentro da estrutura do 

Instituto Fundação João Goulart, com a missão de disseminar o conceito de ciência 

comportamental aplicada. A Nudge Rio atua na área de educação, impostos, saúde, segurança, 

mobilidade urbana e qualidade de vida5, sendo a única das três organizações com divulgação 

expressa de atuação direcionada à cobrança de créditos tributários por meio da ciência 

comportamental.  

 

1.5 Organização do trabalho 
 

A dissertação está organizada da presente maneira: o próximo capítulo trará elementos 

do referencial teórico que embasarão a pesquisa, procurando abranger os assuntos mais 

relevantes relacionados ao problema de pesquisa, subdividido da seguinte forma: teoria da 

decisão e os aspectos da racionalidade limitada; heurísticas comportamentais; racionalidade 

ecológica; aspectos comportamentais da conformidade fiscal e relação com a desonestidade e, 

por fim, os fundamentos da Economia Comportamental e a discussão ética de sua aplicação. 

Em seguida, será explicada a metodologia utilizada nesta pesquisa, ou seja, a forma 

como foram coletados e tratados os dados da pesquisa e as limitações metodológicas.  

Prossegue-se com a descrição e interpretação dos dados, e, por fim, serão apresentadas 

as conclusões e sugestões para futuras pesquisas.   

 
  

 
4 Disponível em:  http://gnova.enap.gov.br/pt/projetos. 
5 Disponível em: https://www.rio.rj.gov.br/web/fjg/exibeconteudo?id=8063117.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo trará elementos do referencial teórico que embasarão a pesquisa, 

procurando abranger os assuntos mais relevantes relacionados ao problema apresentado. O 

capítulo está subdividido da seguinte forma: teoria da decisão e os aspectos da racionalidade 

limitada; heurísticas comportamentais; racionalidade ecológica; aspectos comportamentais da 

conformidade fiscal e relação com a desonestidade e, por fim, os fundamentos da Economia 

Comportamental e a discussão ética de sua aplicação.  

 

2.1 Teoria da decisão  
 

Este trabalho aborda, substancialmente, o tema do processo de decisão. Por uma 

concepção clássica da Economia, as decisões podem ser racionais (se de acordo com a teoria) 

ou irracionais (se em desacordo com a teoria).  

No livro “A Course in Behavioral Economics” (ANGNER, 2016) consta uma exposição 

sobre a teoria clássica da decisão- com o intuito de auxiliar a introduzir o tema da Economia 

Comportamental- cuja síntese será explanada a seguir:  

Na escolha sob certeza (em que não há dúvida sobre o resultado que será gerado por 

determinada ação), a opção racional é feita de acordo com as preferências dos indivíduos 

(sujeito autointeressado). Tais preferências são medidas em Economia pelo valor denominado 

“utilidade”, sem que sejam investigados quaisquer elementos subjetivos experimentados em 

relação a essas preferências (emoções e sentimentos, por exemplo). Assim, uma decisão sob 

certeza é considerada racional, de acordo com a teoria clássica, quando tomada conforme as 

preferências individuais, maximizando a utilidade (ANGNER, 2016).  

Na escolha sob incerteza (quando as probabilidades associadas aos resultados são 

desconhecidas ou insignificantes) ou decisão sob risco (quando as probabilidades dos 

resultados são conhecidas e significativas), os princípios clássicos para a tomada de decisão 

racional envolvem a análise de atos que maximizem a possibilidade de obter resultados 

desejados e minimizem a possibilidade de obter resultados indesejados. Para a decisão sob 

risco, por exemplo, a decisão racional pode ser definida com o auxílio da teoria da 

probabilidade, com base no valor esperado (custo-benefício) ou utilidade esperada (ANGNER, 

2016).  
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2.1.1 Teoria da racionalidade limitada  
 

Conforme exposto acima, a Economia clássica pressupõe que as pessoas são 

maximizadoras racionais de suas satisfações e utilizam toda informação disponível em seu 

processo de tomada de decisão. Pressupõe, dessa forma, que “conhecemos todas as informações 

pertinentes a nossas decisões, que podemos recalcular o valor das diversas opções com que nos 

deparamos e que estamos cognitivamente desobstruídos ao pesar as ramificações de cada 

escolha possível” (ARIELY, 2008, p. 195). Dessa forma, sob o ponto de vista econômico, as 

decisões racionais são tomadas com o intuito de maximizar os resultados (utilidade), de acordo 

o interesse individual.  

Conforme afirmam Dawes e Thaler (2012), a Economia clássica parte do pressuposto 

de que os agentes têm preferências estáveis e bem definidas e fazem escolhas racionais 

consistentes com tais preferências. Explicam que, de acordo com a teoria econômica clássica, 

um resultado empírico se qualifica como uma anomalia se for difícil de racionalizá-lo. Com 

base na hipótese de que as decisões dos indivíduos são lógicas e sensatas e de que eventuais 

erros são corrigidos pelas forças do mercado, “economistas tiram conclusões de longo alcance 

acerca de qualquer coisa, de tendências em compras, passando pelo Direito, a políticas 

públicas” (ARIELY, 2008, p. 195).  

Franceschini e Ferreira explicam que “grande parte das teorias econômicas atuais foi 

formulada utilizando-se o método indutivo inferencial, no qual observações empíricas (não 

experimentais) são usadas para formulação de predições futuras” (FRANCESCHINI; 

FERREIRA, 2012, p. 318). Esclarecem, ainda, que “o procedimento mais comum para a 

formulação dessas teorias é a coleta e análise de dados sobre eventos sociais ocorridos para 

embasar a formulação de hipóteses sobre os determinantes causais (não funcionais) de sua 

ocorrência” (FRANCESCHINI; FERREIRA, 2012, p. 318).  

No entanto, Horta (2017, p. 654) menciona que “se ao longo de boa parte do século XX, 

quando juristas e economistas discutiam maneiras de induzir ou inibir comportamentos, o 

modelo do Homo Economicus pareceu adequado, isso parece estar em processo de 

transformação”.  

Nesse contexto, em oposição a essa visão clássica de racionalidade, Herbert Simon 

(1955) propôs o conceito de racionalidade limitada, o qual adota as premissas de que o sistema 

econômico é dinâmico (incerteza estrutural) e de que os indivíduos não têm capacidade de 

conhecer e processar todas as informações existentes para a tomada de decisão. Nesse modelo, 
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Herbert Simon “aponta as fragilidades do uso da lógica para encontrar algum padrão de 

comportamento dos agentes, coerente e infalível, para a resolução de problemas complexos” 

(MELO; FUCIDJI, 2016, p. 624). 

Tal modelo procura compreender como os indivíduos efetivamente tomam decisões 

complexas, com auxílio do estudo dos correspondentes processos psicológicos envolvidos.  

Os estudos de Simon acerca dos processos cognitivos e racionalidade limitada o levaram 

a concluir que os indivíduos não tomam decisões com o intuito de otimização - o que ele 

considera inviável mesmo em uma situação hipotética de informações perfeitas -, mas apenas 

de alcançar resultados satisfatórios. Ainda, tal situação hipotética de informações perfeitas é 

pouco provável e, assim, um comportamento que seja consistente com as informações 

disponíveis no momento da tomada de decisão será considerado racional, ainda que tais 

informações sejam equivocadas. Tal consistência lógica, no entanto, não é suficiente para 

acarretar um resultado ótimo em termos econômicos, segundo o autor (SIMON, 1983).  

Há, ainda, influência do aspecto contextual nesse processo e das percepções que os 

agentes têm acerca do ambiente em que a decisão é tomada, assunto que será retomado quando 

for abordada a denominada racionalidade ecológica. 

Retomando, conforme o entendimento da teoria econômica clássica acima apontado, 

um resultado empírico é caracterizado como anomalia quando não for possível racionalizá-lo. 

De acordo com Franceschini e Ferreira (2012), a pretensão de explicar esses desvios 

sistemáticos da previsão dos modelos econômicos, chamados de “anomalias”, foi o propulsor 

da retomada do diálogo entre as disciplinas da Psicologia e da Economia, o que embasa a 

Economia Comportamental, que será analisada em tópico adiante específico.  

Gigerenzer e Todd (1999) afirmam que homens e animais fazem inferências sobre seu 

mundo com limitações de tempo, conhecimento e poder computacional. Conforme já 

mencionado, Ariely (2008) afirma que essas limitações cognitivas e emocionais, bem como os 

equívocos delas decorrentes, se repetem, e o conhecimento acerca desses padrões permite a 

formatação de contextos de escolha que possam atenuar os efeitos dos erros sistemáticos ou 

aproveitá-los para induzir ou desestimular comportamentos.  

Tais constatações são coerentes com a Prospect Theory desenvolvida por Daniel 

Kahneman e Amos Tversky (1979), que, em contraposição à teoria da escolha racional (teoria 

normativa), propuseram uma teoria mais descritiva acerca da tomada de decisões, que analisa 

como, de fato, os indivíduos decidem, concluindo que as preferencias são dependentes da forma 

de estruturação do problema e que os erros são sistemáticos.  
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Daniel Kahneman ganhou o Nobel de Economia em 2002 por pesquisas que contestam 

a ideia de que a tomada de decisão dos indivíduos é essencialmente racional. Na obra Rápido e 

devagar: duas formas de pensar (2012), o autor sugere que os indivíduos estão expostos a 

influencias que podem prejudicar a capacidade de julgar e agir com clareza e que a mente 

humana funciona de duas formas: uma rápida e intuitiva; e outra mais lenta, contudo, mais 

lógica e deliberativa.  

No mesmo sentido, Thaler e Sustein (2008) explicam que psicólogos e neurocientistas 

têm convergido para uma abordagem que envolve uma distinção entre dois tipos de 

pensamento: um que é intuitivo e automático (sistema 1) e outro que é reflexivo e racional 

(sistema 2).  De acordo com os autores, essas são as características de cada um desses sistemas: 

 
Quadro 1: Sistema 1 e Sistema 2 de tomada de decisão 

SISTEMA 1 SISTEMA 2 

Descontrolado Controlado 

Sem esforço Esforçado 

Associativo Dedutivo 

Rápido Lento 

Inconsciente  Autoconsciente  

Habilidoso  Regrado  

Fonte: Thaler e Sustein, 2008, p. 20, tradução nossa 
 

Um exemplo citado por Thaler e Sustein (2008) é capaz de facilitar a compreensão da 

diferença entre esses dois sistemas: estadunidenses têm uma reação do sistema automático 

sobre a informação de uma temperatura mencionada em Fahrenheit, mas precisam usar o 

sistema 2 (reflexivo) para essa mesma informação fornecida em graus Celsius. Para esclarecer 

o exemplo, os autores afirmam que indivíduos verdadeiramente bilíngues são os que falam dois 

idiomas usando o sistema automático.  

Ainda de acordo com esses autores, para a Economia clássica, os indivíduos consultam 

o sistema reflexivo para tomar decisões importantes, mas os indivíduos reais, segundo a 

concepção da Economia Comportamental, adotam com frequência o sistema automático para 

decidir. 

 Isso porque o tempo e o esforço para consultar o sistema reflexivo acarretam um custo 

e, além disso, há algumas decisões que não são exigidas ou avaliadas com a frequência 

necessária para que os indivíduos tenham oportunidade de aprendizado com erros anteriores. 
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Dessa forma, muitas vezes, a utilização do sistema automático é muito útil no processo 

decisório. (THALER; SUSTEIN, 2008).  

Por outro lado, o processo de utilização do sistema automático também pode acarretar 

a ocorrência de vieses (desvios) sistemáticos, que podem prejudicar a seleção da melhor 

decisão. Para solucionar determinado problema decisório, tanto de forma deliberada e 

consciente como inconsciente e intuitiva, o cérebro utiliza heurísticas, definidas como um 

método ou processo simplificador de tomada de decisões, que também podem ser entendidas 

como um “atalho mental”.   

O trabalho original de Tversky e Kahneman (1974) sobre o tema identificou três 

principais heurísticas - ancoragem, disponibilidade e representatividade - e os vieses a elas 

relacionados. Esse programa de pesquisa tornou-se conhecido sob a denominação de 

“Heurísticas e Preconceitos”. Os autores sugerem que uma melhor compreensão dessas 

heurísticas e dos vieses delas decorrentes podem melhorar julgamentos e decisões em situações 

de incerteza. 

Gerd Gigerenzer, psicólogo que também estudou o uso de racionalidade limitada e da 

heurística na tomada de decisão - em crítica ao pensamento de Kahneman e Tversky acima 

exposto, a qual será aprofundada adiante-,  defende que a racionalidade limitada é centrada nas 

limitações cognitivas e sua interação com o ambiente de escolha, processo que ele denomina 

de racionalidade ecológica (SOUZA; TEIXEIRA, 2016).  

Em síntese, de acordo com a perspectiva da limitação da racionalidade, o ser-humano não 

é razão pura. Explicitado que a limitação da racionalidade acarreta a utilização de heurísticas 

ou atalhos mentais no processo de tomada de decisão, necessário aprofundar o estudo desse 

conceito e das hipóteses clássicas de heurísticas abordadas pela literatura relacionada ao tema.  

 

2.2 Heurísticas comportamentais  
 

A racionalidade ilimitada - maximização da utilidade esperada - geralmente é modelada 

pela teoria da probabilidade (GIGERENZER; TODD, 1999). No entanto, conforme já 

mencionado, em razão das limitações cognitivas, os indivíduos precisam utilizar métodos 

adaptativos para reduzir a complexidade dos problemas e reduzir os custos de deliberação, 

denominados de heurísticas cognitivas.  

A palavra "heurística" é de origem grega e significa "serving to find out or discover” 

(GIGERENZER; TODD, 1999, p. 25), ou seja, serve para descobrir ou investigar algo. Os 
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autores citados esclarecem que, até 1970, o termo foi utilizado para se referir a informações 

cognitivas úteis e até indispensáveis para resolver problemas que não podem ser tratados pela 

lógica ou probabilidade6 e que,  após esse período, em razão de trabalhos como o de Tversky e 

Kahneman (1974), surge um significado relacionado à psicologia e à pesquisa sobre tomada de 

decisões, em que se deu ênfase à afirmação de que o uso de heurísticas poderia levar a erros 

sistemáticos e lapsos de raciocínio que indicavam irracionalidade humana. 

Em síntese, as heurísticas, ou operações mentais (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974), 

são estratégias do processo cognitivo empregadas na tomada de decisão (em regra quando há 

complexidade ou informações incompletas) com o intuito de facilitar a escolha. Os autores 

explicam que a maior parte das decisões são baseadas em crenças relativas a probabilidades de 

eventos incertos e que os indivíduos confiam em um número limitado de heurísticas por meio 

das quais reduzem a complexidade de avaliar probabilidades e fazer previsões. Conforme já 

citado, Tversky e Kahneman (1974) identificaram três principais heurísticas: 

representatividade, disponibilidade e ancoragem.  

A representatividade está relacionada à busca pela similaridade: na análise da 

probabilidade de um evento ou objeto A pertencer a uma classe ou processo B, o julgamento é 

influenciado pelo que é típico, sendo observado o grau em que A se assemelha a B. Por meio 

desse processo, o indivíduo faz a categorização de uma pessoa, evento ou objeto de acordo com 

as características típicas que estão disponíveis em razão de esquemas mentais anteriores7. No 

entanto, essa categorização pode acarretar erros. Essa heurística é comum quando a análise do 

indivíduo é baseada em estereótipos, por exemplo. Nesse contexto, os preconceitos podem 

surgir quando a frequência e a similaridade divergem. 

 
6 De acordo com Gigerenzer e Todd (1999, p. 25.), esse sentido é dado ao termo desde 1905, quando 
Albert Einstein  publicou seu primeiro artigo científico em física quântica, intitulado “Do ponto de vista 
heurístico em relação à geração e transformação da luz”, ganhador do prêmio Nobel, em que utilizava 
o termo com o significado de aproximação de um problema que é necessariamente incompleto, dado o 
conhecimento disponível e, portanto, inevitavelmente falso, mas útil, no entanto, para orientar o 
pensamento em direções apropriadas.  
7 Um exemplo frequentemente utilizado por Tversky e Kahneman (1974) para a heurística da 
representatividade é o seguinte: ao descrever Linda como uma mulher solteira, com 30 anos, sincera e 
brilhante, formada em filosofia e que, nos tempos de estudante, preocupava-se com questões de 
discriminação e justiça social, assim como participava em demonstrações antinucleares, solicita-se aos 
indivíduos que indiquem qual a alternativa mais provável de categorizar Linda (a- Linda é caixa de um 
banco ou b- Linda é caixa de um banco e ativa no movimento feminista). A maioria das pessoas tende 
a optar pela resposta b. No entanto, de acordo com a teoria da probabilidade, não é possível que a 
alternativa b, que inclui duas características, seja mais provável que a alternativa a.  
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 A disponibilidade está relacionada à análise da probabilidade de eventos e riscos com 

base na frequência com que exemplos vêm automaticamente à mente, como, por exemplo, 

quando se presume que a taxa de mortes entre jovens é maior por homicídio que por suicídio8.  

A ancoragem é utilizada para fazer determinada estimativa a partir de um ponto de 

ajuste, de modo que “diferentes pontos de partida produzem diferentes estimativas, 

tendenciosas em relação aos valores iniciais” (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974, p. 20, 

tradução nossa). Trata-se de uma tendência de o indivíduo se basear, no processo decisório, em 

uma primeira referência (âncora) recebida. A ancoragem é bastante utilizada em técnicas de 

negociação para influenciar o acordo sobre preços, quando se oferece à outra parte um ponto 

de partida como referencial com o intuito de gerar uma estimativa tendenciosa como, por 

exemplo, quando se divulga um preço de venda superestimado com o intuito de facilitar o 

alcance do preço pretendido.  

Importante mencionar que, na discussão do artigo de Tversky e Kahneman (1974), os 

autores esclarecem que os vieses decorrentes de tais heurísticas - caracterizados como erros de 

percepção e ilusões - constituem característica das operações cognitivas em que julgamentos 

são formados por confiança em tais heurísticas. Assim, são distintos de intervenções 

decorrentes de estímulos induzidos por payoffs e penalidades, que objetivam influenciar de 

modo racional a decisão. Os autores observam que, pelo contrário, tais vieses permanecem 

mesmo quando são oferecidos incentivos econômicos para evitá-los, esclarecendo que “a 

dependência de heurísticas e a presença de vieses comuns são características gerais de 

julgamentos intuitivos sob incerteza” (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974, p. 27, tradução 

nossa). 

Em crítica ao trabalho de Kahneman e Tversky, Gigerenzer e Todd (1999) afirmam que 

a utilização conjunta dos termos “heurísticas e preconceitos” e a ideia de utilizá-los para 

explicar erros da razão humana (principalmente violações da teoria da probabilidade) teria 

contaminado a ideia de heurísticas como mecanismos mentais simples e úteis. Argumentam 

que, embora Kahneman e Tversky admitam que as heurísticas podem funcionar ou falhar, estes 

interpretaram todos os resultados experimentais atribuindo alguma falácia a cada uma das três 

heurísticas que apontam em seu estudo.  

Embora Kahneman e Tversky concentrem a atenção na ideia de que as heurísticas 

podem acarretar erros ou desvios sistemáticos, também denominados de vieses cognitivos,  as 

 
8 Conforme apontado pela Organização Mundial de Saúde- OMS, a taxa de mortes por suicídio entre 
jovens de 15 a 29 só é menor que a taxa de mortes em acidentes de trânsito. Disponível em 
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/infogro opaphic/es/, acesso em 22.04.2020).   
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heurísticas também podem ser concebidas como importantes métodos de atalho na tomada de 

decisões, conforme sugerem Gigerenzer e Todd no artigo “Fast and Frugal Heuristics” (1999). 

Nesse artigo, os autores pretenderam explicar como mentes tomam decisões em 

condições de restrição de tempo e limitação de conhecimento, propondo a substituição da 

imagem de uma mente onisciente - que calcula probabilidades e utilidades complexas - com a 

de uma mente limitada, adaptável e repleta de heurísticas rápidas e frugais. 

Tais autores explicam que mesmo o modelo de racionalidade de “otimização sob 

restrições” - ou seja, um modelo em que o tomador de decisões deixa de buscar informações 

adicionais quando o custo de pesquisa dessas informações supera o benefício - pressupõe uma 

racionalidade ilimitada, pois exige a suposição de que a mente é capaz de analisar essa relação 

de custo-benefício de forma ilimitada, conhecendo o ponto de parada de pesquisa ideal.  

Em contraste com o modelo da racionalidade ilimitada, Gigerenzer e Todd (1999) 

sugerem que o que o modelo de  “otimização sob restrições” poderia oferecer  seria uma análise 

da estrutura ambiental, isto é, uma investigação das restrições impostas pelo contexto (e não do 

agente que decide) que possam modificar a compreensão do que seria o comportamento ideal 

em uma situação particular.  

Conforme entendimento de Simon (1983), a racionalidade limitada tem dois 

componentes conectados: as limitações da mente humana e a estrutura dos ambientes em que a 

mente opera. Essa análise do ambiente ou contexto poderia explicar quando e por que as 

heurísticas funcionariam bem: quando a estrutura da heurística estiver adaptada ao ambiente 

(GIGERENZER; TODD, 1999).  

As heurísticas orientam quando a pesquisa por mais informações deve cessar, sem 

necessidade de conhecimento prévio acerca de todas as opções e consequências. De acordo com 

Gigerenzer e Todd (1999), heurísticas rápidas e econômicas empregam um mínimo de tempo e 

conhecimento, podendo ser utilizadas para solucionar problemas sem pretensão de otimização, 

mas apenas de satisfação, ou por exploração de aspectos ambientais, para produzir decisões 

adaptativas.  

 Em razão da sugestão de relevância do aspecto contextual no processo decisório e de sua 

associação às heurísticas, será abordada a seguir a denominada racionalidade ecológica, a fim 

de compreender de que forma essa influência pode ocorrer e seus elementos essenciais.   
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2.3 A racionalidade ecológica  
 

No item 2.1.1, houve menção sobre a reaproximação da Economia e da Psicologia ter 

sido impulsionada pela pretensão de explicar os desvios sistemáticos de previsão dos modelos 

econômicos, entendidos como anomalias. Franceschini e Ferreira ressaltam que tal 

possibilidade de diálogo surgiu na afirmação de Gigerenzer (2009) de que “os estudos sobre a 

racionalidade limitada e tomada de decisões devem envolver considerações sobre as limitações 

do aparelho cognitivo humano (chamadas computacionais) e sua íntima relação com o ambiente 

no qual decisões são tomadas” (FRANCESCHINI; FERREIRA, 2012, p. 321).   

O entendimento desse psicólogo alemão foi baseado nos pensamentos de  Simon  acerca 

da influência da estrutura do ambiente na estrutura do problema e de sua solução, o qual defende 

que “o comportamento humano dirigido por objetivos ou motivações reflete simplesmente a 

forma do ambiente em que ele ocorre” (SIMON, 1996, p. 53). 

Gigerenzer e Todd (1999) afirmam que os indivíduos passam a maior parte do tempo 

lidando com a desordem do meio ambiente e que, para o comportamento adaptativo diante de 

desafios ambientais, devem ser capazes de fazer inferências rápidas, frugais e precisas. 

Concluem que a nova concepção de raciocínio adequado é a racionalidade ecológica, ou seja, 

quando heurísticas rápidas, econômicas e compatíveis com estruturas ambientais gerais 

permitem que os organismos sejam ecologicamente racionais. Em síntese, o estudo da 

racionalidade ecológica envolve a análise da estrutura do ambiente, da estrutura das heurísticas 

e a correspondência entre elas. 

Tais autores advertem que aquilo que funciona para fazer inferências rápidas e precisas 

em um domínio pode não funcionar em outro, pois diferentes ambientes podem ter diferentes 

especificidades e heurísticas próprias para decisões adaptativas. Esclarecem que não basta 

analisar as limitações cognitivas dos seres, mas observar que a mente também está adaptada ao 

ambiente. Assim, sugere que as heurísticas são ferramentas adaptativas cuja interpretação 

depende da compreensão do ambiente em que utilizadas. 

Em síntese, por meio de intuição e observação, os indivíduos se comportam de forma 

adaptativa, de acordo com a interação com o ambiente. As heurísticas cognitivas armazenadas 

na memória são selecionadas, de acordo com Gigerenzer (2008), pela capacidade da mente de 

adaptar o comportamento presente ao comportamento passado, por meio de aprendizado, 

esforço individual de tentativa e erro, convívio social e habilidades adquiridas pela evolução. 

Das afirmações acima, verifica-se a relevância dada ao elemento contextual no estudo 

do comportamento humano. Gigerenzer (2001) propõe um programa de pesquisa do processo 
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decisório que é orientado por quatro pilares, conforme resumo a seguir: (a) conceber modelos 

computacionais de candidatas a heurísticas simples (princípios heurísticos razoáveis), (b) 

analisar as estruturas ambientais nas quais elas funcionam bem, ou seja, que podem ser 

ecológicas (c) testar seu desempenho em ambientes reais, (d) investigar as evidencias sobre se 

e quando as pessoas realmente usam essas heurísticas. 

A essência da crítica de Gigerenzer está relacionada ao fato de as conclusões de Daniel 

Kahneman sobre as heurísticas se originarem apenas de testes estáticos laboratoriais e não de 

observações do ambiente de escolha, o qual influencia as heurísticas (racionalidade ecológica). 

No caso da utilização de heurísticas como base para a indução de comportamentos, o fator 

ambiental ou contextual seria essencial para prever o sucesso ou fracasso da intervenção, 

conforme estudos desse psicólogo sintetizados no programa de pesquisa mencionado.  

Além disso, Gigerenzer (1996), ao explicar o teor da sua crítica, reconhece o valor dos 

estudos de Kahneman e Tversky. No entanto, esclarece que os estudos empíricos fundados 

nessa teoria têm gerado resultados que parecem variar com frequência e sem justificativa, não 

colaborando para esclarecer a psicologia do julgamento, a qual visa, em última análise, a 

compreensão de como as pessoas raciocinam sob uma imensa variedade de circunstâncias.  

Em síntese, para caracterizar a racionalidade como ecológica é preciso compreender 

como as diferentes heurísticas aproveitam da estrutura de informação de diferentes ambientes 

para alcançar resultados de forma rápida, precisa e adaptável.  

Gigerenzer e Todd (1999) mencionam que o aspecto mais importante do ambiente de 

um agente é o social, o que denominam de racionalidade social, salientando que normas sociais 

e imitação social também podem auxiliar a tomada de decisões restringidas por limitações 

temporais e cognitivas. Thaler e Sustein (2008) corroboram essa perspectiva, observando que 

os seres humanos são influenciáveis por declarações e ações de terceiros, de forma positiva ou 

negativa. Assim, os indivíduos podem ser influenciados a tomarem boas decisões por 

conformidade social, mas também incorrem em muitos vieses em decorrência dessa influência. 

Por meio de teste empírico realizado na cidade de Minnesota, nos Estados Unidos, 

Thaler e Sustein (2008) confirmaram que conformidade social é uma das maneiras mais 

eficazes de aplicar nudges9. Nesse teste, correspondências foram enviadas aos contribuintes 

com quatro tipos diversos de informação: informação sobre a destinação dos recursos 

 
9 O conceito de nudge, que será tratado de forma mais detalhada em tópico específico, será adiantado 
neste item  para orientar a leitura: de acordo com Thaler e Sustein, um nudge é “qualquer aspecto da 
arquitetura de escolha que altera o comportamento das pessoas de um modo previsível, sem proibir 
quaisquer opções nem alterar significativamente seus incentivos econômicos (THALER; SUSTEIN, 
2008, p. 6, tradução nossa). 
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arrecadados (dever cívico), ameaças pelo risco do descumprimento das obrigações tributárias 

(penalidades), orientações sobre possíveis dúvidas para o adimplemento fiscal (simplificação) 

e, por fim, informações sobre o efetivo cumprimento das obrigações tributárias por 90% dos 

contribuintes (influência social).  

O resultado explicitou que apenas a última intervenção teve efeito significativo na 

conformidade fiscal. Concluem que, aparentemente, há maior probabilidade de os contribuintes 

se tornarem inadimplentes em razão de uma percepção equivocada de que o nível de 

conformidade seria baixo. Dessa forma, corrigida essa assimetria de informação, os 

contribuintes se tornariam menos propensos a trapacear. A conclusão desse teste foi a de que a 

informação sobre a forma e a frequência de como as pessoas se comportam em determinada 

situação (descritiva) induz um desejo de conformidade ao padrão de normalidade. 

Assim, a “caixa de ferramentas adaptável” proposta por Gigerenzer (2001), conceito 

que ressalta a importância da adaptação das heurísticas ao ambiente, contém heurísticas para a 

tomada de decisões que empregam emoções, normas e imitação, as quais são particularmente 

importantes no campo da racionalidade social. A normas sociais atuam no processo decisório 

por meio da influência na percepção do comportamento de outras pessoas. As pessoas se 

importam com a sua reputação e seguem as crenças e os comportamentos esperados pelos 

demais (SUSTEIN, 2014) e, assim, as influências sociais podem estimular a cooperação e esse 

limiar de tolerância na prática de atos desonestos. 

Essa constatação vai ao encontro do sugerido no relatório do Banco Mundial já 

mencionado neste trabalho quanto ao segundo princípio do comportamento humano, ou seja, o 

“pensar socialmente”. Conforme consta desse relatório, os indivíduos são “influenciados por 

preferências sociais, redes sociais, identidades sociais e normas sociais: a maioria das pessoas 

preocupa-se com o que os indivíduos ao seu redor estão fazendo e como eles se encaixam nos 

seus grupos, e imitam o comportamento dos outros quase automaticamente” (WORLD BANK, 

2015, p. 6, tradução nossa).  

Nesse ponto, o relatório sugere como a concepção clássica da racionalidade humana 

pode ser incompleta para gerar soluções adequadas em políticas públicas:  

 

Como muitas políticas econômicas pressupõem indivíduos egoístas, 
tomadores autônomos de decisões, essas políticas geralmente enfocam 
incentivos materiais externos, tais como preços. No entanto, a sociabilidade 
humana implica que o comportamento também é influenciado por 
expectativas sociais, reconhecimento social, padrões de cooperação, atenção 
dispensada aos membros do grupo e normas sociais (WORLD BANK, 2015, 
p. 6-7, tradução nossa).  
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Convém mencionar que “o que se propõe nesta nova aliança Economia-Psicologia não 

é a ruptura com as teorias predominantes, e sim o relaxamento de alguns de seus preceitos 

econômicos para aumentar o poder explicativo dos modelos” (FRANCESCHINI; FERREIRA, 

2012, p. 321). Em que pese a dificuldade de incorporar o processo de tomada de decisão 

descritivo a modelos econômicos clássicos (que não controlam todo o contexto e buscam a 

generalidade e simplificação), as áreas de Economia Comportamental, arquiteturas de escolhas 

e nudges podem encontrar complementariedade nessa concepção (SOUZA; TEIXEIRA, 2016). 

 Em seguida, relacionada à discussão da racionalidade ecológica (e consequente 

racionalidade social) e sua importância, será abordada a discussão sobre os aspectos 

comportamentais da conformidade ou desconformidade fiscal, especialmente quanto ao 

elemento da desonestidade, como a dinâmica desse comportamento e os possíveis fatores 

influenciadores. 

 

2.4 Aspectos comportamentais da conformidade fiscal e desonestidade 
 

Como mencionado na introdução deste trabalho, o objetivo da pesquisa envolve a 

análise dos aspectos comportamentais relativos à conformidade fiscal, o que exige a 

investigação dos fatores que influenciam e determinam a inadimplência e evasão fiscal. Essa 

análise pode ser realizada com fulcro na racionalidade econômica e com base no entendimento 

mais descritivo que leva em consideração as limitações da racionalidade.  

Sob o ponto de vista da racionalidade econômica clássica, a análise envolve a 

compreensão da motivação deliberada dos agentes econômicos de evitar o pagamento dos 

tributos, com base na assertiva de maximização da utilidade. No entanto, o foco deste trabalho 

é o de analisar a possibilidade de aspectos que vão além da racionalidade econômica como 

justificadora para o não pagamento de tributos, questionando se a inadimplência e evasão fiscal 

decorrem exclusivamente da maximização racional do autointeresse. 

 De acordo com Dawes e Thaler (2012), as previsões derivadas dessa suposição de 

egoísmo racional são violadas em muitos contextos, havendo mais cooperação observável 

dentro e fora dos laboratórios do que pode ser explicada pela teoria. Os autores mencionam que 

uma teoria bastante popular para essa constatação é a do altruísmo recíproco: “essa explicação, 

explicitamente desenvolvida por Axelrod (1984), baseia-se na observação de que as pessoas 

tendem a retribuir - gentileza com gentileza, cooperação com cooperação, hostilidade com 

hostilidade e deserção com deserção” (DAWES; THALER, 2012, p. 190, tradução nossa).  



32 
 

No entanto, concluem que ela não é suficiente para explicar alguns experimentos, como 

os denominados em teoria dos jogos de rodada única, em que não há expectativa de retribuição, 

sugerindo a hipótese de altruísmo impuro (satisfação de consciência). Mencionam, nesse 

aspecto, a identidade do grupo como fator crucial que inibe a estratégia dominante de 

oportunismo (free rider) e favorece a cooperação. Diante disso, Dawes e Thaler (2012) afirmam 

que essa racionalidade egoísta prevista pelos modelos econômicos necessita ser reanalisada de 

forma minuciosa, com maior atenção aos “cooperadores sensatos”.  

Nesse mesmo sentido, em um estudo em que foram replicados testes experimentais em 

sociedades com ampla variedade de condições econômicas e sociais, Henrich et al. (2001) 

concluíram que os resultados demonstram que o modelo do homem econômico não é suportado 

em nenhuma sociedade estudada: 

 

Investigações recentes descobriram desvios grandes e consistentes das 
previsões da representação de livros didáticos de Homo Economicus: além de 
seus próprios retornos materiais, muitos sujeitos experimentais parecem se 
importar com a justiça e reciprocidade, recompensam àqueles que agem de 
maneira cooperativa e punem aqueles que não o fazem, mesmo quando tais 
ações são caras para o indivíduo (HENRICH et al., 2001, p. 73, tradução 
nossa). 

 

Ao analisar esse estudo, o relatório do Banco Mundial explicita que a conclusão foi a 

de que, com frequência, os indivíduos se comportam como cooperadores condicionais, ou seja,  

cooperam desde que os demais também estejam cooperando, de forma que essa influência 

social pode levar as sociedades a adotarem padrões comportamentais coletivos que se 

autorreforçam (WORLD BANK, 2015).  

Ao extrapolar a teoria da maximização da utilidade esperada e analisar aspectos 

comportamentais da desconformidade fiscal, torna-se relevante pesquisar o aspecto do 

comportamento de desonestidade como fator influente na decisão de descumprimento de 

obrigações tributárias. Becker (1998) define honestidade como conformidade a regras, 

enquanto integridade seria um conceito mais abrangente e que contempla a conformidade a 

princípios e valores. Ariely (2008) conceitua desonestidade como o descumprimento 

intencional de normas com o intuito de obtenção de benefícios.  

 Ariely (2008) explica que é possível conceber dois tipos de desonestidade: aquela que 

diz respeito aos atos classicamente percebidos como crimes profissionais, como roubos, furtos 

e tráfico de drogas; e aquela relacionada aos atos de rotina e infrações consideradas, em regra, 

menos graves, como fraudes praticadas no ambiente de trabalho (exemplo: um médico que 



33 
 

aceita comissão dos laboratórios que usa), fraude a seguros e  sonegação de impostos, por 

exemplo.  

Segundo o autor, as perdas relativas ao segundo tipo, que ele denomina de desonestidade 

cotidiana e atividades econômicas imorais, são bem mais significativas quando comparadas ao 

primeiro e são cometidas por pessoas que se consideram honestas. Então, questiona o motivo 

pelo qual tais atos são combatidos com menor rigor, se causam prejuízos financeiros maiores.   

Em experimento sobre honestidade realizado na Harvard Business School (ARIELY, 

2008), quatro grupos de alunos foram submetidos a uma prova com 50 questões que deveriam 

responder em 15 minutos, recebendo $ 0,10 a cada resposta correta, conforme orientações 

específicas e resultados correspondentes descritos no Quadro 2:   

 

Quadro 2- Resultados do experimento de Ariely (2008) 
Grupo Especificidade Resultado 
1 (Controle) Os alunos foram instruídos a entregar tanto a prova quanto a 

folha de respostas ao final.  
32,6 

2  A folha de respostas já continha as opções corretas previamente 
indicadas. Os alunos foram instruídos a entregar a prova e a 
folha de respostas ao final.  

36,2 

3 A folha de respostas já continha as opções corretas previamente 
indicadas. Os alunos foram instruídos a rasgar a prova e 
entregar somente a folha de respostas.  

35,9 

4 A folha de respostas já continha as opções corretas previamente 
indicadas. Os alunos foram instruídos a rasgar a prova e a folha 
de respostas, bastando informar a quantidade de acertos.  

36,1 

Fonte: elaborado pela autora  
 

Em síntese, em relação ao segundo grupo, havia oportunidade de trapaça, mas havia 

possibilidade de descoberta da fraude; em relação ao terceiro grupo, não havia possibilidade de 

descoberta; em relação ao quarto grupo, tal impossibilidade era ainda mais evidente.  

 A primeira conclusão foi a de que, quando houve oportunidade, os indivíduos 

trapacearam (grupos 2, 3 e 4). A segunda, de acordo com o autor, contraditória, foi a de que 

parece não haver influência pela inexistência do risco do flagra (redução dos custos externos) 

para tornar os indivíduos imoderadamente desonestos, tendo sido observado o mesmo nível 

aproximado de desonestidade dos que tiveram oportunidade de trapacear, mas tinham maior 

risco de serem flagrados. Em outras palavras, o afrouxamento do contexto de fiscalização não 

influenciou de forma significativa o nível de desonestidade. 

Ariely (2008) interpreta os resultados - citando o pensamento de Adam Smith de que as 

pessoas necessitam da opinião favorável e aprovação dos demais e de que a honestidade é a 
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melhor política - no sentido de que somente grandes transgressões afetam o superego que clama 

por aprovação, o que leva as pessoas a cometerem pequenos atos de desonestidade com 

frequência, pois o único óbice ao cometimento de tais atos seria uma análise racional de custo-

benefício.  

Em outra experiência semelhante relatada por Ariely (2008), houve solicitação de que 

os participantes de um grupo, o qual tinha possibilidade de colar sem ser flagrado, recordassem 

os dez mandamentos antes de realizar o teste (contemplação de uma referência moral). E o 

resultado foi o de que a média de acertos foi equivalente ao grupo de controle, ou seja, não 

trapacearam. Do mesmo modo, o resultado de um grupo solicitado para assinar uma declaração 

de honra imediatamente antes da elaboração dos testes fez com que a média de acertos fosse 

semelhante ao grupo de controle. De acordo com o autor, “quanto estamos distantes de 

quaisquer modelos de pensamento ético, costumamos nos desviar para a desonestidade” 

(ARIELY, 2008, p. 173).   

Tais pesquisas evidenciam que as pessoas pretendem obter os benefícios da 

desonestidade, e, concomitantemente, querem preservar a boa autoimagem, o que gera uma 

desequilíbrio na análise dos custos, pois não se observou comportamento de maximização dos 

ganhos (possibilidade de fraudar imoderadamente) no cenário de diminuição dos custos 

(impossibilidade de flagra). Em síntese, os experimentos sugerem que há um limite moral para 

o cometimento de atos considerados desonestos (ARIELY, 2008).  

Essa análise da desonestidade propõe uma teoria da manutenção do autoconceito que 

possibilita às pessoas que se consideram honestas e creem fortemente em sua moralidade 

trapacearem até um certo limite, beneficiando-se do ato desonesto, mas sem arcar com os custos 

de um autoconceito de desonesto (MAZAR; AMIR; ARIELY, 2008). A visão otimista desses 

resultados, apontam os autores, é a identificação de que existe um limite moral que estabelece 

um freio ao cometimento de atos desonestos. 

A reflexão acerca de meios eficazes para o combate de atos de desonestidade, de 

corrupção ou criminosos gera, com frequência, sugestões relacionadas a duas abordagens: 

mudança legislativa, a fim de agravar a punição, e transformação institucional, para fortalecer 

a repressão pelo aumento da probabilidade de punição. 

Tais sugestões estão em consonância com os ensinos teóricos de Becker (1968) sobre o 

tema, segundo o qual, em uma síntese simples, a escolha racional de cometer um crime depende 

de uma análise de custo-benefício, que envolve a expectativa do agente quanto aos benefícios 

derivados da infração, a gravidade e probabilidade de punição e os custos de oportunidade do 

ato.  
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 O modelo padrão de conformidade tributária também sugere que os contribuintes 

efetuam uma análise de custo-benefício entre o potencial de detecção e punição e as vantagens 

monetárias da evasão fiscal (ALLINGHAM; SANDMO, 1972) e há pesquisas que confirmam 

que intervenções nesses custos da prática do ato irregular são eficazes (ANDREONI; ERARD; 

FEINSTEIN, 1998).  

Dessa forma, as recomendações políticas corretas para refrear a desonestidade requerem 

a prévia identificação do mecanismo que conduz à desonestidade em uma situação específica: 

se a causa for uma motivação ou a desonestidade racional padrão, ou seja, decorrente da análise 

de custo-benefício externo, a intervenção deve alterar esse desequilíbrio para que os custos 

sejam superiores, ou seja, aumento da probabilidade de punição e a correspondente gravidade. 

No entanto, tal abordagem não é suficiente no caso de desonestidade decorrente de falta de 

atenção aos padrões morais, hipótese em que alterações contextuais podem funcionar de forma 

muito mais eficaz (MAZAR; AMIR; ARIELY,2008).  

Para além da abordagem econômica - que considera que os indivíduos fazem a análise 

racional das variáveis externas de custo (payoffs) comparadas aos benefícios do ato desonesto, 

com o intuito de maximizar seus ganhos, agindo deliberadamente - este trabalho foca na análise 

interna de custo-benefício que estimula as decisões sobre desonestidade, com o apoio de outras 

áreas da ciência como a Psicologia, Neurociência  e Economia Comportamental.  

Henrich et al. (2001) afirmam que a análise do comportamento desonesto é realizada 

pela internalização de normas e valores da sociedade e que tais valores integram a 

autoidentidade dos indivíduos e servem para estabelecer o limiar entre o comportamento que 

consideram honesto ou não. Dessa forma, a internalização dessas normas e valores depende do 

contexto (ambiente) em que o contribuinte está inserido.  

Um estudo que avaliou diferenças culturais na desonestidade entre a Itália e a Suécia - 

dois países com reputações diferentes em confiabilidade e probidade - em que se concluiu que 

não havia diferença no nível médio de evasão fiscal (ANDRIGHETTO et al., 2016), poderia 

sugerir que os fatores culturais e ambientais abordados acima não teriam significância para o 

nível de moralidade e, consequentemente, para a conformidade fiscal. No entanto, os autores 

afirmam que a incidência de evasão fiscal varia significativamente entre os países, mesmos 

naqueles que compartilham características importantes, como “instituições democráticas 

estáveis, economias desenvolvidas, participação na União Europeia e sistemas tributários 

amplamente similares” (ANDRIGHETTO et al., 2016, p.1, tradução nossa). Assim, inobstante 

haja outros motivos que influenciem essa diferença, como a eficiência das instituições, há 
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razões para acreditar que a variação de normas e cultura desempenha um papel importante na 

explicação da sonegação de impostos. 

O resultado imprevisto do experimento mencionado foi justificado por uma diferença 

no “estilo” de desonestidade dos cidadãos de cada um dos países, no sentido de que Suecos 

seriam tendentes a ser ou completamente honestos ou completamente desonestos, enquanto 

Italianos mais propensos a trapacear em pequena escala e com maior frequência. Essa violação 

limitada das regras, mecanismo já explicado neste tópico, é denominado fudging (MAZAR; 

AMIR; ARIELY, 2008, ARIELY, 2012), recurso utilizado pelo indivíduo para reduzir a 

dissonância ética, conciliando a desonestidade com a autoimagem positiva.  

Andrigheto et al. (2016) alertam que quando a desonestidade é decorrente de fudging, 

pode ser difícil controlar e erradicar esse comportamento, pois ele introduz uma ambiguidade 

moral no julgamento da injustiça de uma ação específica. Nesse processo, os indivíduos 

categorizam suas ações como aceitáveis e a generalização desses atos inibe e enfraquece a 

legitimidade de punição. Assim, a ineficácia da punição (regulação) para o controle dos atos 

desonestos sugere a necessidade de serem testadas outras formas de coibição, como a atuação 

na autorregulação (MAZAR; AMIR; ARIELY,2008), conforme já foi exposto neste tópico, 

hipótese em que é possível que a aplicação da Economia Comportamental tenha sucesso.  

Nesse sentido, sugerem trabalhos futuros que proponham uma modelagem baseada em 

agentes e experimentos adicionais para “explorar a dinâmica do fudging, seus efeitos sociais e 

a eficácia de intervenções políticas para promover maior integridade pública”10 

(ANDRIGHETO et al., 2016, p.7, tradução nossa). 

Gigerenzer (2008), na obra Moral Intuition= Fast and Frugal Heuristics?, afirma que 

situações podem promover ou inibir ações moralmente significativas, o que pode ser explicado 

pelas heurísticas sociais, no sentido de que o grupo pode influenciar o comportamento e 

estabelecer normas morais. Sugere que o comportamento, quanto à moralidade, não é orientado 

apenas por preferências e raciocínio deliberado, e que ações morais podem ser influenciadas 

por heurísticas simples. Ressalta que o estudo das heurísticas nunca substituirá a necessidade 

de deliberações morais e de responsabilidade individual, no entanto, pode auxiliar a 

compreender a influência dos ambientes no comportamento moral e as possibilidades de 

aprimorá-lo (GIGERENZER, 2008).  Uma mesma heurística, como, por exemplo, a adequação 

social e pressão coletiva, pode produzir resultados considerados bons ou ruins.  

 
10 Ressalte-se, no entanto, que tal sugestão é feita com base no intuito de elevar o padrão moral da 
sociedade na presença de fudging, não tendo sido feita menção à utilização de insights comportamentais 
com essa finalidade.  
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A análise das ações morais através da lente da teoria das heurísticas feita por Gigerenzer 

(2008) novamente faz menção à racionalidade ecológica, ou seja, o estudo da estrutura do 

ambiente que determinará se a exploração de uma heurística para influenciar um 

comportamento será bem-sucedida ou não. Vale lembrar que uma heurística “não é boa ou ruim, 

racional ou irracional, por si só, mas apenas relativa a estruturas ambientais” (GIGERENZER, 

2008, p. 4). Com base nessa assertiva, afirma a possibilidade de as heurísticas e os ambientes 

serem projetados para resolver problemas dados, o que ele denomina de engenharia cognitiva 

(ambiental). Essa análise da engenharia cognitiva evidencia dois objetivos: explicar o processo 

de tomada de decisão das ações morais (processo descritivo) e modificar as ações morais por 

um processo externo à mente (processo normativo), com alterações no ambiente.  

Em síntese, o autor relata como hipótese uma abordagem social intuicionista do 

julgamento moral, em que este é decorrente de percepção e não de raciocínio deliberativo e, em 

regra, anterior ao raciocínio moral, ressaltando a possibilidade de explicação dessa intuição pela 

ciência das heurísticas. No entanto, ressalva que as intuições podem ser explicadas por 

heurísticas que se baseiam na razão, explicando que a oposição não está entre intuição e 

raciocínio, mas entre razões subjacentes à intuição (inconscientes) e ao consciente 

(GIGERENZER, 2008).  

Gigerenzer (2008) expõe algumas implicações metodológicas decorrentes da hipótese 

de que as ações morais se baseiam em heurísticas:  

a) Necessidade de estudar grupos sociais (presença de pares), além de indivíduos 

isolados (motivação, aprendizado social, sentimentos de culpa, etc.) para analisar experiências 

de conformidade; 

b) Necessidade de estudar ambientes naturais, além de situações hipotéticas e 

laboratoriais, visto que as heurísticas tendem a ser muito sensíveis ao contexto e ambiental 

social; 

c) Necessidade de analisar o comportamento dos indivíduos, além de relatos do agente, 

já que raramente apenas o relato é capaz de revelar as heurísticas que as pessoas de fato usam 

em sua tomada de decisões.  

Explicada a dinâmica de funcionamento das heurísticas e sua relação com o aspecto da 

moralidade, será abordado a seguir o tema da Economia Comportamental, que utiliza a 

exploração dessas heurísticas com o intuito de estimular comportamentos.  
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2.5 A Economia Comportamental e a discussão ética de sua aplicação: proposta do 
Paternalismo Libertário 

 

Conforme já mencionado, o questionamento acerca dos pressupostos teóricos adotados 

pela economia clássica - especificamente o de que os indivíduos são racionais e maximizadores 

de utilidade - surge em virtude do confronto entre previsões teóricas e evidências empíricas. 

Assim, há esforços para se tentar compreender a Economia com maior ênfase em um 

comportamento descritivo - como os indivíduo realmente se comportam - que normativo, ou 

seja, como deveriam se comportar. 

 Essa afirmação é a base da Economia Comportamental, que propaga que admitir 

desvios no processo decisório permite reconhecer o potencial para que as decisões sejam 

melhoradas, ou seja, trata-se de uma visão otimista sobre a possibilidade de aprimoramento na 

tomada de decisões (ARIELY, 2008). Bianchi e Ávila explicam esse conceito nos seguintes 

termos: 

 

Em contraposição a essa visão tradicional, a Economia Comportamental 
enxerga uma realidade formada por pessoas que decidem com base em 
hábitos, experiências pessoais e regras práticas simplificadas; aceitam 
soluções apenas satisfatórias; tomam decisões rapidamente; têm dificuldade 
de conciliar interesses de curto e longo prazo; e são fortemente influenciadas 
por fatores emocionais e decisões daqueles com os quais interagem. Na busca 
de um maior realismo no entendimento das escolhas individuais e dos 
processos de mercado em que se manifestam, os economistas 
comportamentais tentam incorporar a seus modelos um conjunto heterogêneo 
de fatores de natureza psicológica e de ordem emocional, conscientes ou 
inconscientes, que afetam o ser humano [....] em suas escolhas diárias. 
(BIANCHI; ÁVILA, 2015, p. 13) 

 

Em complemento ao acima exposto, Thaler explica que: 

 

A análise econômica comportamental, unida ao Direito Público, visa diminuir 
a assimetria de informações para que o indivíduo tome a decisão de forma 
menos enviesada, cujo resultado amplia a rede de benefícios que, de outra 
forma, não estariam disponíveis ao indivíduo em condições normais, sem 
apresentar qualquer externalidade negativa (THALER, 2015, p. 323).  
 

 

Em síntese, a Economia Comportamental é centrada no ser-humano e no 

comportamento como ele ocorre de fato, é uma ciência de evidências, ou seja, baseada em 

experimentos analisados de acordo com um método científico (THALER; S 

USTEIN, 2008). 
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Em consonância com a afirmação acima de a Economia Comportamental se caracterizar 

como uma ciência de evidências, o BIT explicita, no relatório referente ao biênio 2015/2016, 

que a sua forma de atuação para atingir os objetivos da instituição se dá da seguinte forma: 

 

 Fazemos isso redesenhando os serviços públicos e baseando-nos em ideias da 
literatura da ciência comportamental. Também somos altamente empíricos; 
testamos e experimentamos essas ideias antes de serem ampliadas. Isso nos 
permite entender o que funciona e (mais importante) o que não funciona. (BIT, 
2016, p. 99, tradução nossa).  
 

 

Como expansão da área de Economia Comportamental, surge o conceito de insights 

comportamentais, que representa o aprofundamento da compreensão do comportamento 

humano, com descobertas de relações entre elementos antes desconexos, por meio de estudos e 

pesquisas científicas comportamentais. Essa compreensão resulta, especialmente, da realização 

de estudos com abordagem experimental, especificamente os denominados estudos ou testes 

randomizados controlados (Randomized Controlled Trial- RCTs). 

Conforme explicam Shadish, Cook e Campbell (2002, p. 511), um experimento 

constitui uma investigação empírica em que um agente externo manipula os níveis de uma causa 

potencial e depois mede as consequências e resultados dessa manipulação. Um experimento 

pode se caracterizar como um quase-experimento ou um experimento randomizado, o qual foi 

acima mencionado.  

 Os estudos randomizados controlados se caracterizam pela testagem das intervenções 

em grupo de tratamento e manutenção de grupo de controle, com indivíduos designados de 

forma aleatória, com o intuito de comparar o resultado da intervenção com o resultado do grupo 

de controle. Em outras palavras, experimentos randomizados são experimentos nos quais as 

unidades são atribuídas a condições experimentais por um processo aleatório (SHADISH; 

COOK; CAMPBELL, 2002).   

Tal espécie de experimento apresenta um desenho de pesquisa adequado e recomendado 

(MURNANE; WILLETT, 2010) para a obtenção de inferência causal, conforme condições 

críticas apontadas pelo filósofo Jonh Stuart Mill e explicadas por Shadish, Cook e Cook (2002), 

quais sejam: de que a causa hipotética seja anterior ao efeito (temporalidade), que variações 

sistemáticas no nível da causa correspondam a variações no efeito (covariação), e que 

possibilite desconsiderar todas as outras explicações possíveis e relevantes para o vínculo 

observado entre causa e efeito hipotético (exclusão de hipóteses alternativas). Assim, 
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experimentos randomizados aumentam a confiabilidade das estimativas estatísticas dos efeitos 

do tratamento. 

Devido à randomização, quaisquer diferenças anteriores que existam entre os grupos 

serão insignificantes após a análise estatística dos dados: “quando indivíduos são designados 

por randomização para diferentes condições experimentais, dizemos que os grupos formados 

são iguais em expectativa” (MURNANE; WILLETT, 2010, p. 30, tradução nossa). Se 

implementada corretamente, a atribuição aleatória cria grupos que são probabilisticamente 

similares na média, de modo que qualquer diferença de resultados encontrada entre tais grupos 

no final do estudo provavelmente se deva ao tratamento e não a diferenças previamente 

existentes entre tais grupos (SHADISH; COOK; CAMPBELL, 2002). Por causa da 

randomização, normalmente é seguro assumir que todos os fatores, com exceção do tratamento, 

afetam igualmente o grupo de tratamento e o grupo de controle, de modo que é possível atribuir 

as diferenças observadas no resultado entre os dois grupos ao efeito do tratamento (ZHU; 

LAKHANI, 2017). 

Em relação à sustentação experimental da Economia Comportamental, Cass Sustein- 

fundador e líder do programa de Economia Comportamental e Políticas Públicas da Harvard 

Law School- menciona que, no período em que participou da administração de Barack Obama 

(2009-2012), deu ênfase a discussões em que analisassem os custos e benefícios envolvidos nas 

políticas públicas, em um esforço para garantir que as decisões do governo estivessem baseadas 

em fatos e evidências. Ao contar dessa experiência, Sustein relata a utilização de experimentos 

(testes randomizados controlados) para a tomada de decisão política. (SUSTEIN, 2013) 

Com base nos insights comportamentais testados nos experimentos, os economistas 

comportamentais moldam o contexto de escolha para estimular comportamentos desejados: a 

arquitetura de escolha está relacionada ao desenho do contexto em que as pessoas tomam 

decisões, com o intuito de influenciar o comportamento humano de maneira previsível.  

As pessoas podem ser influenciadas por pequenas mudanças no contexto e a pessoa 

responsável por organizar esse contexto (com consciência ou não) é denominada de “arquiteto 

escolhido” (THALER; SUSTEIN, 2008, tradução nossa). Delimitados os significados de 

arquiteturas de escolha e de insights comportamentais, vale relembrar o conceito de nudge, já 

definido nesta pesquisa como “qualquer aspecto da arquitetura de escolha que altera o 

comportamento das pessoas de um modo previsível, sem proibir quaisquer opções nem alterar 

significativamente seus incentivos econômicos” (THALER; SUSTEIN, 2008, p. 6, tradução 

nossa).  
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Nesse processo de moldar o contexto da escolha, Thaler e Sustein (2008) explicam que, 

por primeiro, deve ser avaliada a compatibilidade de resposta ao estímulo, em outras palavras, 

se o estímulo recebido pelo sistema automático do indivíduo é consistente com a ação desejada. 

Caso contrário, ou seja, caso existam inconsistências e o sistema automático supere o reflexivo 

para gerar uma análise ou decisão indesejada, o arquiteto escolhido para desenhar o contexto 

deve atuar. Tal percepção, claramente, exige uma boa compreensão de como os seres humanos 

se comportam, por meio de evidências científicas e metodologias adequadas.   

Com o intuito de exemplificar a tendência de aplicação da Economia Comportamental 

em políticas públicas, cita-se que, na recente crise mundial de saúde global, decorrente do 

surgimento de um novo vírus em dezembro de 2019 (SARS-Cov-2), classificada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como pandemia, o governo do Reino Unido optou por 

evitar a estratégia inicial de distanciamento social e utilizar intervenções comportamentais para 

minimizar a proliferação da doença, com o intuito de incentivar a imunidade dos indivíduos.  

No entanto, surgiram diversos questionamentos acerca da efetividade da abordagem 

comportamental para lidar com o problema. Em 13.03.2020, o Jornal The Guardian publicou 

matéria questionando os motivos de o governo do Reino Unido, em contraposição às estratégias 

de outros países, confiar na Teoria do Nudge para o seu combate (YATES, 2020). Segundo a 

reportagem, o fundamento dessa política pública foi a alegação de que o isolamento social 

poderia provocar a fadiga das pessoas, incentivando-as a encontrar maneiras de contornar a 

proibição, de modo que o ideal seria reservar as medidas de distanciamento social- que, segundo 

essa análise, teria eficácia limitada no tempo-  para o momento de pico da epidemia.   

Essa decisão política foi bastante questionada também pela comunidade de cientistas 

comportamentais, notadamente em razão de tal governo não ter divulgado evidências anteriores 

que sustentassem a adequação dessa abordagem (YATES, 2020).  

Sobre o tema, foram publicados vários artigos científicos tratando de como a ciência 

comportamental poderia auxiliar a influenciar mudanças comportamentais para adequação às 

recomendações de especialistas para o enfrentamento do problema, com sugestões relevantes 

para o gerenciamento da pandemia e seus impactos: evidências de estudos prévios, teóricos e 

empíricos, sobre percepção de ameaças, percepção de emoção e riscos, contexto social, 

comunicação, persuasão, cooperação, alinhamento de interesses sociais e coletivos, tomada de 

decisão moral, liderança, confiança e conformidade, podem contribuir de modo significante 

para o enfrentamento de crises como essa (VAN BAVEL et al., 2020).  

Há, nesse sentido, exemplos que evidenciam bem a eficácia dessas intervenções, como 

no caso apresentado por Thaler e Sustein (2008) acerca da doação de órgãos. Em virtude de a 
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demanda por órgãos ser superior à oferta, o resultado desejado da intervenção é o de gerar a 

maior disponibilidade possível de órgãos para possibilitar transplantes e, consequentemente, 

melhorar ou salvar a vida de pessoas (cenário almejado). A função do arquiteto escolhido é 

encontrar elementos para desenhar o contexto de escolha que colabore para se atingir esse 

cenário almejado. No caso, a solução adotada em alguns países da Europa consistiu na simples 

alteração da forma de manifestar esse desejo, de opt in para opt out (consentimento presumido), 

preservando a vontade dos indivíduos de não serem doadores por manifestação expressa.  

Um dos principais questionamentos éticos que surgem em relação à aplicação de nudges 

e à ciência comportamental na esfera pública diz respeito à preservação da liberdade dos 

indivíduos para tomarem suas decisões. As críticas aos nudges são fundadas, principalmente, 

no argumento de que a tutela dos comportamentos, por meio da arquitetura de escolha (design 

do contexto), pode configurar manipulação da vontade dos indivíduos, tanto em relação aos 

meios para atingir preferências quanto aos fins, ou seja, as próprias preferências.  

Rebatendo essa crítica, Thaler e Sustein (2008) explicam que a arquitetura de escolhas 

é inevitável, ou seja, ela está sempre presente, mesmo que não projetada de forma consciente 

e, portanto, a alteração do contexto não retira a liberdade de escolha dos indivíduos. A 

afirmação de que a arquitetura de escolha é inevitável advém do fato de que, com ou sem 

intervenção intencional, haverá sempre um contexto em que a decisão será tomada. Em defesa 

dessas intervenções, os autores criaram o termo “Paternalismo Libertário”. O aspecto libertário 

das estratégias está no objetivo direto de que as pessoas sejam livres para optar e no esforço 

para a elaboração de políticas públicas que mantenham ou aumentem a liberdade de escolha. O 

termo paternalismo está relacionado à legitimidade da escolha de arquitetos para tentar 

influenciar o comportamento das pessoas para melhores escolhas, com o intuito de aprimorar 

os setores, tanto público quanto privado, com base em ciência.  

De acordo com os autores, o paternalismo libertário constitui um tipo suave de 

paternalismo, porque as escolhas não são bloqueadas. Nudges não são mandatos, explicam: 

colocar alimentos saudáveis ao nível dos olhos constitui um nudge, proibir junk food não 

(THALER; SUSTEIN, 2008). Ainda, para ser considerada como um nudge, tal intervenção 

deve ser considerada de fácil aplicação e de baixo custo. A rejeição do paternalismo libertário, 

segundo os autores, está baseada em regra em uma suposição falsa - de acordo com a ciência 

comportamental - de que os indivíduos fazem escolhas próprias com excelência no que diz 

respeito a atender seus interesses. 

Em síntese, o indivíduo é influenciado por incentivos, que são processados 

racionalmente, mas os estímulos decorrentes dos vieses e heurísticas do sistema automático do 
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indivíduo também possuem grande potencial para gerar melhores decisões. Conforme afirmam 

Thaler e Sustein (2008), a implementação adequada de incentivos e estímulos possibilita 

auxiliar a resolver problemas públicos e privados, sem excluir a liberdade de escolha.  

Os nudges focam no processo mental do indivíduo para modificar o comportamento por 

persuasão e afirmação positiva. Um nudge deve preservar a liberdade de escolha sem qualquer 

restrição, por isso qualquer formatação que envolva coerção não pode ser assim caracterizada. 

Ademais, se esses estímulos substituírem proibições e restrições, o governo será ainda menos 

intervencionista (THALER; SUSTEIN, 2008).  

Outro argumento dado por Thaler e Sustein (2008) a favor do paternalismo libertário é 

o de que parece mais razoável pressupor que as intervenções na área privada sejam mais 

vulneráveis a motivações individuais, visto que é mais provável que haja interesses opostos 

entre as partes, que na área pública, onde o bem a ser alcançado é o coletivo. De qualquer forma, 

é imprescindível que haja transparência e monitoramento.   

O diferencial entre a aplicação dos insights comportamentais no setor público e no setor 

privado e o aspecto que colabora para a sua legitimidade quanto às questões éticas suscitadas  

é a de que o intuito é o de estimular as pessoas a tomarem melhores decisões - assim definidas 

sob o aspecto individual ou coletivo - as quais irão gerar reflexos positivos para a coletividade.  

Melhores decisões, no caso, são as que geram melhores resultados. Nesse sentido, o 

conceito criado por Thaler e Sustein (2008) foca no incentivo às pessoas para promover um 

melhor resultado, tornando uma política pública melhor. Por exemplo, a saúde é um bem 

imaterial desejável inquestionável, portanto, a arquitetura de escolha que é formatada para 

incentivar os indivíduos a serem saudáveis dispensa a análise de conveniência desse resultado.   

Tal abordagem está baseada em uma corrente utilitarista ou consequencialista, em que 

a correção das ações humanas é avaliada a partir dos resultados. No entanto, no livro On 

Freedom (2019), Cass Sustein desenvolve um esforço teórico para conciliar, por meio do 

paternalismo libertário, o utilitarismo com a deontologia, em que o foco é a intenção da ação, 

ou seja, a ação é avaliada por seus valores intrínsecos, independentemente das consequências. 

Desse modo, segundo o autor, o Estado pode e deve, com base no paternalismo libertário, 

promover intervenções que direcionem os atos dos indivíduos com foco nos resultados 

(maximização do bem-estar individual ou coletivo), desde que preservada a liberdade de 

escolha.  

Sustein utiliza uma metáfora para explicar a utilidade das intervenções 

comportamentais, comparando-as a um aplicativo de GPS, que auxilia as pessoas a chegarem 

a determinado lugar sem interferir na escolha do destino, afirmando que é preciso garantir 
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“navegabilidade” para que as escolhas certas sejam tomadas diante da complexidade e 

limitações existentes no processo de tomada de decisões, bem como que tais complexidades e 

limitações representam um obstáculo à própria liberdade: “a liberdade de escolha é importante, 

até mesmo crítica, mas é minada ou até mesmo destruída se a vida não for navegável” 

(SUNSTEIN, 2019, p. 2, tradução nossa). 
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3. METODOLOGIA  
 

Em consonância com o objetivo da pesquisa de compreender como a estrutura do 

contexto decisório pode influenciar o resultado das intervenções comportamentais para 

estimular a conformidade fiscal, a pesquisa conduzida foi qualitativa.  

A metodologia empregada foi a da análise de conteúdo, que pode ser definida como  

“um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que tem como objetivo ultrapassar as 

incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados” (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011, p. 

734), considerando que o problema de pesquisa envolve a compreensão da influência 

mencionada no parágrafo anterior, bem como suas implicações.  

A relevância e potencial para o desenvolvimento da análise de conteúdo na área de 

produção científica de Administração é ressaltada por Mozzato e Grzybovski (2011) ao 

afirmarem que há crescente interesse por essa técnica de análise de dados que, nos últimos anos, 

teve destaque entre os métodos qualitativos e ganhou legitimidade.   

As autoras explicam que, na pesquisa qualitativa, o maior interesse está no processo (e 

não nos resultados ou produtos), bem como que há uma tendência de análise dos dados de forma 

indutiva (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011), como foi o caso desta pesquisa.  É esclarecedora 

a afirmação dessas autoras quanto ao aspecto reflexivo crítico da análise de conteúdo:  

 

 A análise de conteúdo pode ajudar aqueles pesquisadores que pretendem 
desenvolver estudos no campo da Administração segundo uma abordagem 
analítica crítica e reflexiva, aventurando-se na aplicação da análise de 
conteúdo como técnica de análise de dados qualitativos, ou mesmo mistos, no 
sentido de complementação (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011, p. 745). 
 

Assim, buscou-se adotar nesta pesquisa, com o auxílio da técnica de análise de 

conteúdo, essa mencionada perspectiva crítica analítica e reflexiva sobre a produção científica 

da aplicação de intervenções originadas de insights comportamentais com o intuito de promover 

a conformidade fiscal, especificamente no que tange à relevância do aspecto contextual para a 

compreensão do processo decisório e da aplicação de nudges.  

De acordo com Bardin (1977), a análise de conteúdo pode ser aplicada a qualquer tipo 

de comunicação e possui, em síntese, duas funções, que podem ser dissociadas ou 

complementadas: a) a função heurística, que representa uma tentativa exploratória; b) a função 

de administração de prova, em que se busca a confirmação de hipóteses. Neste trabalho, foi 

atribuída ênfase à função heurística ou exploratória. 
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A análise de conteúdo pode estar baseada na frequência de determinadas características 

no conteúdo - análise quantitativa - ou na presença ou ausência de uma dada característica ou 

de um conjunto delas na mensagem investigada - análise qualitativa (GEORGE, 1959 apud 

BARDIN, 1977). Esta pesquisa foi baseada na abordagem qualitativa também quanto a esse 

aspecto: “a abordagem não quantitativa, recorre a indicadores não frequenciais susceptíveis de 

permitir inferências; por exemplo, a presença (ou a ausência), pode constituir um índice tanto 

(ou mais) frutífero que a frequência de aparição” (BARDIN, 1977, p. 114).  

 

3.1 Coleta e tratamento dos dados  
 

Considerando o propósito da pesquisa, o material analisado foi obtido pela coleta de 

dados secundários (artigos científicos e acadêmicos publicados). Em uma pré-análise, o 

material foi escolhido e organizado após a “leitura flutuante” (BARDIN, 1977), com o cuidado 

de procurar observar as regras apontadas por Bardin (1977) na coleta: exaustividade, 

representatividade, homogeneidade, pertinência e exclusividade.  

Foram escolhidas duas bases de dados para a coleta do material. Para a busca de artigos 

em português, optou-se pela base da Scientific Electronic Library Online - SciELO 

(www.scielo.br), por representar uma relevante biblioteca eletrônica que abrange uma coleção 

selecionada de periódicos científicos brasileiros. 

Para a seleção de artigos em inglês, foi utilizada a base da Web of Science 

(www.webofknowledge.com), uma plataforma referencial de citações científicas projetada para 

apoiar pesquisas científicas e acadêmicas com cobertura nas áreas de ciências, ciências sociais, 

artes e humanidades 11. A consulta foi realizada com opção de inclusão de toda a base de dados 

da plataforma (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & 

Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index - Science, Conference 

Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities, Emerging Sources Citation Index).  

 A escolha dessas plataformas teve por intuito observar a representatividade, com coleta 

de amostra representativa do universo. Com o intuito de alcançar homogeneidade e pertinência, 

foram utilizados os termos de pesquisa constantes do Quadro 3 nas duas plataformas:  

 
Quadro 3- Termos utilizados para pesquisa na base de dados 

 Português Inglês  
1 desonestidade E tributo dishonesty AND tax  

 
11 https://bce.unb.br/2018/06/conheca-a-web-of-science/  
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2 desonestidade E nudge dishonesty AND nudge   
3 desonestidade E conformidade E fiscal dishonesty AND tax AND compliance 
4 tributo E economia E comportamental tax AND behavioral AND economics   
5 insights E comportamentais E tributo behavioural AND Insights AND tax  
6 nudge E tributo nudge AND tax 

Fonte: elaborado pela autora  

 

A consulta foi feita para o período a partir de 2015 até julho de 2020, data que coincide 

com a conclusão da coleta de dados, com a opção mais ampla de pesquisa disponível em cada 

uma das plataformas (opção “tópico” na Web of Science, que abrange o título, o resumo e as 

palavras-chave; e opção “todos os índices disponíveis” na Scielo, que abrange ano de 

publicação, autor, financiador, periódico, resumo e título), buscando alcançar a exaustividade, 

isto é, o alcance de todo e qualquer artigo que contenha os termos trazidos no Quadro 2. 

Na Web of Science, com o intuito de excluir a produção acadêmica explicitamente não 

relacionada às áreas de interesse (como, por exemplo, engenharia civil, matemática, religião), 

foram selecionadas as áreas behavioral sciences, development studies, economics, ethics, law, 

multidisciplinary sciences, psychology applied, psychology experimental, psychology 

multidisciplinary, psychology social, public administration, social sciences interdisciplinar.  

Dessa consulta, resultaram 52 artigos, dos quais foram excluídos os que não continham 

referência, no título, nas palavras-chave ou no resumo, de termos relacionados 

concomitantemente aos três elementos seguintes utilizados como parâmetro, a fim de garantir 

a pertinência: tributos (ex: fiscal, impostos e contribuintes), comportamento (ex: incentivos, 

estímulo, nudges, dissuasão e persuasão) e conformidade (ex: honestidade, desonestidade, 

evasão e moral).  

Em seguida, excluíram-se os artigos que, mesmo após a seleção prévia, não tinham 

pertinência com o objeto de estudo, por tratarem de intervenções externas no comportamento, 

como recompensas e punições (multas, auditorias, prêmios, etc.) e não terem por objeto a 

análise do contexto em intervenções comportamentais por meio de experimentos de laboratório 

ou de campo.  

Após o procedimento de coleta acima relatado, foram identificados, na Web of Science, 

16 artigos para constituir o corpus da pesquisa, relacionados no Quadro 4 em ordem decrescente 

por ano de publicação: 
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Quadro 4: Corpus resultante da base de dados Web of Science 
n.º Autores Título Título da 

Fonte 
Palavras-chave Ano de 

publicação  
Metodologia  

1 JACQUE
MET et. al, 
2020.  

Who'll stop lying 
under oath? 
Empirical evidence 
from tax evasion 
games 

European 
Economic 
Review  

part-time Lying; 
Honesty; Oath; 
Commitment; 
Tax evasion 

2020 Experimento de laboratório 
(Universidade de Estrasburgo-
França) para testar eficácia do 
juramento na moralidade e 
conformidade fiscal. 

2 DIMANT; 
VAN 
KLEEF; 
SHALVI, 
2020.  

Requiem for a 
Nudge: Framing 
effects in nudging 
honesty 

Journal of 
Economic 
Behavior & 
Organizatio
n  

norm-Nudges; 
Nudge; Social 
information; 
Social Norms 

2020 Experimento de laboratório (online- 
Amazon Mechanical Turk, nos 
Estados Unidos) para testar os 
efeitos do enquadramento de 
mensagens de âncora moral na 
conformidade normativa. 

3 KRISTAL, 
2020.  

Signing at the 
beginning versus at 
the end does not 
decrease dishonesty 

Proceeding
s of the 
National 
Academy 
of Sciences 
of the 
United 
States of 
America  

nudge; policy-
making; 
morality; 
replication 

2020 Experimento de laboratório 
(Diversas Universidades dos 
Estados Unidos) para testar 
diferença de juramento feito antes e 
depois da declaração na moralidade. 

4 GILLITZE
R; 
SINNING, 
2020.  

Nudging businesses 
to pay their taxes: 
Does timing matter? 

Journal of 
Economic 
Behavior & 
Organizatio
n  

tax compliance; 
business 
taxation; natural 
field experiment; 
behavioral 
insights 

2020 Experimento de campo na Austrália 
para testar as diferenças de impacto 
do tempo nas mensagens 
direcionadas à conformidade 
tributária. 

5 CHIRICO 
et. al, 
2017.  

Deterring property 
tax delinquency in 
Philadelphia: an 
experimental 
evaluation of nudge 
strategies.  

National 
Tax Journal  

tax compliance; 
property 
taxation; field 
experiment; 
deterrence; 
public service 
appeal; appeal to 
civic duty 

2019 Experimento de campo na Filadélfia 
para testar eficácia de nudges na 
conformidade de tributo sobre a 
propriedade. 

6 KOUMPI
AS; 
MARTINE
Z-
VAZQUE
Z, 2019. 

The impact of media 
campaigns on tax 
filing: quasi-
experimental 
evidence from 
Pakistan 

Journal of 
Asian 
Economics  

personal income 
tax; Income tax 
filing; tax 
compliance; tax 
morale; nudging; 
Pakistan 

2019 Quase-experimento de campo no 
Paquistão para testar o impacto de 
campanhas de mídia com 
mensagens de persuasão moral na 
conformidade tributária. 

7 FOCHMA
NN; 
WOLF, 
2019.  

Framing and 
salience effects in 
tax evasion 
decisions - An 
experiment on 
underreporting and 
overdeducting 

Journal of 
Economic 
Psychology  

tax evasion; 
cheating; 
prospect theory; 
Behavioral 
taxation; 
Experimental 
economics 

2019 Experimento de laboratório 
(Universidade de Hanôver Gottfried 
Wilhelm Leibniz- Alemanha) para 
testar eficácia da saliência e 
enquadramento na decisão de 
evasão fiscal. 

8 SCHITTE
R; 
FLEISS; 
PALAN, 
2019.  

To claim or not to 
claim: Anonymity, 
symmetric 
externalities and 
honesty 

Journal of 
Economic 
Psychology  

Honesty; 
Anonymity; 
Externalities; 
Shame; Guilt; 
Pro-social 
preferences 

2019 Experimento de laboratório 
(Universidade de Graz e 
Universidade de Innsbruck- Áustria) 
para testar efeitos do anonimato e 
outras externalidades na moralidade 
em declarações de tributos ou de 
seguro. 
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9 KETTLE 
et al, 2017.  

Failure to 
CAPTCHA 
Attention: Null 
Results from an 
Honesty Priming 
Experiment in 
Guatemala 

Behavioral 
Sciences  

tax compliance; 
behavioural 
economics; 
randomised field 
experiments; 
international 
development 

2017 Experimento de campo na 
Guatemala para testar efeitos de 
mensagens diversas antes das 
declarações tributárias. 

10 ANDERS
ON, 2017.   

Paying the State Use 
Tax: Is a Nudge'' 
Enough? 

Public 
Finance 
Review  

use tax; 
behavioral 
nudge; tax 
evasion; Internet 
sales; mail order 
sales 

2017 Experimento de campo em 
Nebraska para testar efeitos de 
nudges na conformidade das 
declarações tributárias. 

11 ALM; 
BRUNER; 
MCKEE, 
2016.  

Honesty or 
dishonesty of 
taxpayer 
communications in 
an enforcement 
regime 

Journal of 
Economic 
Psychology  

Tax compliance; 
Tax audits; 
Information; 
Honesty; 
Experimental 
economics 

2016 Experimento de laboratório 
(Universidade do Tennessee- 
Estados Unidos) para testar efeitos 
das declarações de auditorias dos 
contribuintes na conformidade 
tributária. 

12 ANDRIG
HETO et 
al., 2016. 

Are Some Countries 
More Honest than 
Others? Evidence 
from a Tax 
Compliance 
Experiment in 
Sweden and Italy 

Frontiers in 
Psychology  

tax compliance; 
ordinary 
dishonest 
behavior; 
fudging; cross-
country 
comparison; 
social norms 

2016 Experimento de campo na Itália e 
Suécia para testar diferenças 
culturais nos padrões de 
desonestidade na decisão tributária. 

13 JACOBSE
N; 
PIOVESA
N, 2016.   

Tax me if you can: 
An artifactual field 
experiment on 
dishonesty 

Journal of 
Economic 
Behavior & 
Organizatio
n  

Tax evasion; 
Dishonesty; 
Framing; 
Rationalization 

2016 Experimento de campo realizado em 
Copenhague para testar efeito da 
saliência na desonestidade e a 
relação com conformidade fiscal. 

14 GÄCHTE
R; 
SCHULZ, 
2016. 

Intrinsic honesty 
and the prevalence 
of rule violations 
across societies 

Nature   2016 Experimento de campo realizado em 
23 países para testar influência do 
padrão de violação de regras de cada 
ambiente na moralidade intrínseca 
dos indivíduos. 

15 CASTRO; 
SCARTAS
CINI, 
2015. 

Tax compliance and 
enforcement in the 
pampas evidence 
from a field 
experiment 

Journal of 
Economic 
Behavior & 
Organizatio
n  

Tax compliance; 
Evasion; Tax 
morale; Property 
tax; Randomized 
field experiment; 
Behavioral 
economics 

2015 Experimento de campo na Argentina 
para testar o impacto de mensagens 
sobre equidade e justiça na 
conformidade tributária. 

16 MAZAR; 
HAWKIN
S, 2015.  

Choice architecture 
in conflicts of 
interest: Defaults as 
physical and 
psychological 
barriers to 
(dis)honesty 

Journal of 
Experiment
al Social 
Psychology  

Morality; Lying; 
Compliance; 
Moral 
disengagement; 
Self-deception; 
Self-signaling 

2015 Experimento de laboratório 
(Universidade de Toronto- Canadá) 
para testar a influência da opção 
padrão (comissão e omissão) na 
conduta moral.   

Fonte: elaborado pela autora  
 
Na base da Scielo, para todas as combinações de termos, não foram encontradas 

ocorrências, exceto para a busca pelos termos contidos no item 3 do Quadro 2, em português e 

em inglês, que retornou o seguinte artigo:  
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Quadro 5: Corpus resultante da base de dados Scielo 
n.º Autor (es) Título  Publicação  Metodologia e Resumo 
1 PEREIRA; 

SILVA (2020).   
 

The influence of internal and 
external rewards on people’s 
behavior regarding tax evasion 
practices in Brazil 

2020 Quase-experimento realizado no Brasil que 
teve por objetivo de identificar os fatores que 
influenciam o comportamento das pessoas na 
prática da evasão fiscal no Brasil a partir da 
análise das recompensas internas e externas. 
 

Fonte: elaborado pela autora  

 

O texto acima também preencheu os critérios de seleção antes mencionados. No entanto, 

importante esclarecer que esse artigo, diferente dos selecionados na base da Web of Science, 

não testa uma intervenção comportamental e aborda também a influência de recompensas 

externas (punições e probabilidade de detecção). No entanto, o modelo do quase-experimento 

conduzido na pesquisa foi baseado nos experimentos de honestidade de Mazar e Ariely (2006) 

e de Mazar et al. (2008) e algumas das perguntas realizadas no questionário trazem lembretes 

de influência comportamental como, por exemplo, a saliência de que “sonegar é crime”. Assim, 

considerando que se trata do único artigo nacional identificado na amostra e da relevante análise 

que faz da influência de aspectos intrínsecos na conformidade fiscal, optou-se por mantê-lo no 

corpus da pesquisa.  

Quanto ao tratamento dos dados, de acordo com Bardin (1977), com base nos elementos 

básicos constitutivos do mecanismo de comunicação, a análise de conteúdo pode se centrar 

(polo de atração) na mensagem (significação e código) e o seu suporte ou canal (emissor e 

receptor).  

Esta análise de conteúdo objetivou identificar na comunicação as características, 

argumentos e ideias contidas na mensagem (análise temática), bem como os resultados dessa 

comunicação (difusão de uma teoria científica), por meio de abordagem indutiva. Desse modo, 

em seguida à formação do corpus da pesquisa, foram separadas as unidades de análise por 

sentenças e parágrafos temáticos, com base no problema de pesquisa, com a utilização do 

Software MAXQDA Analytics Pro 2020 (Relase 20.1.0).  

Os textos foram analisados integralmente, no entanto, foram codificados em unidades 

de análise apenas os trechos relativos às observações e conclusões extraídas dos experimentos 

pelos pesquisadores e as relacionadas a resultados de outros experimentos, abrangendo, assim, 

todas as menções a influências contextuais, exceto as meramente teóricas (não experimentais).  

Em seguida, foi realizado mais um ciclo de codificação para eventual correção e 

reclassificação dos trechos nas unidades de análise.  

Essas unidades de análise foram classificadas em categorias iniciais definidas a partir 

do referencial teórico, bem como dos dados, de forma mista, conforme abaixo especificado, 
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considerando que nem todos os trechos de influência contextual segmentados puderam ser 

considerados em categorias definidas a priori a partir do referencial teórico, surgindo a 

necessidade de definição de novas categorias identificadas no decorrer da pesquisa.  

Em seguida, as categorias iniciais foram agrupadas pela identificação de características 

em comum entre elas, de acordo com o critério semântico, ou seja, por categorias temáticas, 

obtendo-se o que segue:    

 
Quadro 6: Categorias analíticas 
 CATEGORIAS INICIAIS  CATEGORIA FINAL DESCRIÇÃO  

Influência pelos relatórios desonestos de outros 
indivíduos (THALER; SUSTEIN, 2008) 

ASPECTOS SOCIAIS Descreve aspectos 
de influência de 
normas sociais e 
decorrentes de 
sentimentos em 
relação ao grupo.  

Preocupação com reputação perante o grupo 
(SUSTEIN, 2014) 
Vergonha e culpa pelo comportamento desonesto 
(GIGERENZER, 2001) 
Aprendizado pelo comportamento do grupo 
(THALER; SUSTEIN, 2008) 
Identidade como membro de um grupo religioso 

Compartilhamento de experiências  

Desejo de pertencimento ao grupo  

Confiança mútua entre indivíduos ou grupos 

Imitação (GIGERENZER; TODD, 1999) 
(GIGERENZER, 2001) 
Senso de responsabilidade coletiva 

Transmissibilidade dos valores, crenças e 
experiências entre indivíduos ou grupos 
Aparência social (SUSTEIN, 2014) 

Valores éticos do grupo (HENRICH et al., 2001) 

Senso coletivo de obediência de normas 
(GIGERENZER; TODD, 1999)  

Riqueza do país ASPECTOS 
CULTURAIS, 

ECONÔMICOS E 
POLÍTICOS  

Descreve aspectos 
culturais, 
econômicos e 
políticos do 
ambiente  

Grau de desenvolvimento do país 
(ANDRIGHETTO et al., 2016) 
Momento de crise e recessão  

Índice de desemprego  

Ano de eleição 

Prevalência da economia informal  

Complexidade do sistema tributário e custo de 
conformidade tributária 
Existência de instituições democráticas 
(ANDRIGHETTO et al., 2016) 
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Participação do país em grupos de integração 
comercial e econômica (ANDRIGHETTO et al., 
2016) 
Eficiência das instituições (ANDRIGHETTO et 
al., 2016) 
Grau de corrupção do país 

Grau de confiança nas instituições 

Grau de confiança no governo 
 

Nível individual de propensão a conformidade a 
regras 

MOTIVAÇÕES 
INTRÍNSECAS 

Descreve 
características 
internas, 
sentimentos e 
preferências 
individuais  

Preferência individual forte ou parcial pela 
honestidade 
Preservação da autoimagem (DAWES; THALER, 
2012), (ARIELY, 2008) 
Dissonância cognitiva (ARIELY, 2008) 

Autoengano (DAWES; THALER, 2012) 

Aversão à mentira 
Altruísmo (DAWES; THALER, 2012)  

Gênero CARACTERÍSTICAS 
INDIVIDUAIS 

EXTRÍNSECAS 

Descreve as 
características 
externas 
individuais ou de 
um grupo  

Idade 

Escolaridade 

Categoria profissional (assalariados ou 
autônomos)  

Nível da renda CARACTERÍSTICAS 
DO DÉBITO E 

RENDA DO 
CONTRIBUINTE  

Descreve 
características 
relacionadas ao 
débito e da renda 
dos indivíduos  

Renda familiar  

Riqueza patrimonial do contribuinte 

Tempo de atraso do débito  
Valor do débito  
Passivo tributário total do contribuinte  

Fonte: elaborado pela autora  
 

Acredita-se que análise dessas categorias, criadas de forma mista a partir do referencial 

teórico e do corpus da pesquisa, bem como da maneira pela qual elas estão relacionadas umas 

às outras e  ao resultado das intervenções comportamentais, permitirá compreender  a dinâmica 

da influência do contexto de tomada de decisão na eficácia das intervenções comportamentais 

destinadas a promover a conformidade fiscal, bem como as implicações decorrentes da 

interpretação desses resultados.   
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3.2 Limitações metodológicas  
 

Apenas um artigo em língua portuguesa conduzido no Brasil satisfez os critérios de 

seleção do corpus da pesquisa, o que demonstra a carência de disponibilidade de produção 

científica nacional sobre o tema e limita a representatividade da amostra quanto ao âmbito 

nacional.  

Essa lacuna de produção científica sobre o tema também pode ser observada em relação 

aos demais países quando considerados individualmente, de forma menos evidente em relação 

aos Estados Unidos, em que foram identificados três experimentos de laboratório e dois de 

campo, conforme Quadro 4.   

Em síntese, a identificação de apenas dezessete estudos experimentais no total sobre o 

tema, no período de mais de cinco anos, em duas bases amplas de pesquisa como a Web of 

Science e a Scielo, é bastante reduzida e representa uma limitação metodológica da pesquisa.  

O material analisado abrange experimentos diversos realizados em diferentes contextos,  

inviabilizando uma análise comparativa entre os resultados de um mesmo design experimental 

testado em laboratório e replicado em ambientes diversos, o que pode constituir uma limitação 

relevante para resultados mais precisos.   
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4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS  
 

4.1 Descrição dos dados  
 

Dos dezessete artigos analisados, sete são experimentos randomizados de laboratório, 

oito são experimentos randomizados de campo e dois são quase-experimentos, conforme 

Quadros 4 e 5; do total, dezesseis deles apresentaram menção a alguma das categorias desta 

pesquisa, conforme demonstração na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Demonstração do número e percentual de documentos com cada categoria analítica 
  Frequência Porcentagem Porcentagem 

(válida) 

Aspectos sociais 10 58,82 62,50 

Motivações intrínsecas 9 52,94 56,25 

Aspectos culturais, econômicos e políticos 8 47,06 50,00 

Características do débito e renda  6 35,29 37,50 

Características individuais extrínsecas 5 29,41 31,25 

DOCUMENTOS com código(s) 16 94,12 100,00 

DOCUMENTOS sem código(s) 1 5,88 - 

DOCUMENTOS ANALISADOS 17 100,00 - 

Fonte: elaborada pela autora com utilização do Software MAXQDA 
 

Embora um dos artigos - Signing at the beginning versus at the end does not decrease 

dishonesty (KRISTAL et al, 2020), experimento de laboratório em que os cientistas não 

obtiveram sucesso em replicar um experimento que demonstrava haver diferença na 

honestidade entre assinar um juramento moral no início ou no final do relatório- não faça 

referência a nenhum elemento contextual integrante das categorias desta pesquisa, os autores 

ressaltam expressamente a possibilidade de fatores contextuais não explorados na pesquisa 

serem determinantes para a replicação.  

Embora o intuito da pesquisa não seja o de analisar quais os aspectos do contexto mais 

influenciam a eficácia das intervenções comportamentais ou os efeitos específicos de cada um 

desses elementos, é interessante demonstrar a frequência da presença de cada categoria analítica 

no total das unidades de análise codificadas, ilustrada na tabela 2 e figura 3:  
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Tabela 2: Número e percentual de referências temáticas (trechos segmentados) em cada categoria 
analítica 
  Frequência Porcentagem 

Aspectos sociais 30 27,78 

Aspectos culturais, econômicos e políticos 30 27,78 

Motivações intrínsecas 24 22,22 

Características do débito e renda  12 11,11 

Características individuais extrínsecas 12 11,11 

TOTAL 108 100,00 

Fonte: elaborada pela autora com utilização do Software MAXQDA 
 

 

 
Figura 2: Demonstração gráfica da incidência de referências temáticas em cada categoria analítica 
Fonte: elaborada pela autora com utilização do Software MAXQDA 
 

Ressalte-se que nos percentuais acima há inclusão de trechos que contém menção a mais 

de uma categoria analítica, conforme demonstrado na Tabela 3:  

 
Tabela 3: Número e percentual de referências temáticas (trechos segmentados) em cada categoria 
analítica e na combinação de categorias 

 Categorias Frequência Porcentagem 

Aspectos culturais, econômicos e políticos 25 25,25 

Aspectos sociais 25 25,25 

Motivações intrínsecas 21 21,21 

Características do débito e renda  10 10,10 

Características individuais extrínsecas 9 9,09 

Aspectos sociais + Aspectos culturais, econômicos e 
políticos 

3 3,03 

Aspectos sociais + Motivações intrínsecas 2 2,02 
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Aspectos culturais, econômicos e políticos + Características 
individuais extrínsecas 

1 1,01 

Aspectos culturais, econômicos e políticos + Motivações 
intrínsecas 

1 1,01 

Aspectos sociais + Características do débito e renda + 
Características individuais extrínsecas 

1 1,01 

Características do débito e renda + Características 
individuais extrínsecas 

1 1,01 

TOTAL 99 100,00 

Fonte: elaborada pela autora com utilização do Software MAXQDA 
 

A identificação de mais de uma categoria analítica em um determinado trecho dos 

textos, conforme acima demonstrado, por vezes ocorre de forma correlacionada, ou seja, com 

alusão a uma categoria influenciando a outra, e por vezes ocorre de forma independente, ou 

seja, com citação de duas ou mais categorias no mesmo trecho. Quando considerados os trechos 

que mencionam apenas uma categoria analítica, os aspectos sociais e culturais, econômicos e 

políticos foram prevalentes. Quando considerados os trechos que citam duas ou mais, a 

categoria analítica da influência de normas sociais foi prevalente .  

A influência do contexto relativo a cada uma das categorias analisadas pode ser 

exemplificada pelos seguintes conteúdos representativos extraídos de cada uma delas, que serão 

transcritos nos Quadros 7 a 11- todos os trechos foram traduzidos pela autora deste trabalho, 

com exceção dos trechos retirados de Pereira e Silva (2020)12. 

Quanto às normas sociais, os experimentos demonstraram haver significância estatística 

de influência no resultado das intervenções comportamentais direcionadas a atuar no 

comportamento desonesto, explicitadas principalmente por sentimentos de obrigação de 

conformidade ao grupo, preocupação com reputação social e repetição do comportamento dos 

demais indivíduos: 

 
Quadro 7: exemplos de referências temáticas da categoria analítica normas sociais 
NORMAS SOCIAIS  

PEREIRA; 
SILVA (2020).  
 
 

“a um nível de 5% de significância, as variáveis [....] norma social, [...] se 
mostraram estatisticamente significativas.”  
“Entretanto, em relação ao custo de conformidade tributária (Q8.1), os 
resultados não se mostraram estatisticamente significantes, o que permite 
inferir que as normas sociais possam ter influenciado nesses achados, 
porque quando internalizadas pelo indivíduo, geram um sentimento de 

 
12  Alguns trechos foram incluídos integralmente, com menção a elementos de outras categorias, para 
preservar o sentido e permitir a melhor compreensão.  
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obrigação em cumpri-las, para não serem envergonhados quando da 
detecção por adoção de práticas ilícitas.” 

“Esse resultado permite inferir que autoconceito e a norma social 
influenciam na desonestidade.”  

“Assim, o autoconceito e a norma social estão negativamente relacionados 
com o comportamento desonesto, isto é, quanto mais há internalização das 
normas sociais e manutenção do autoconceito, menor é a chance de ser 
desonesto”   

DIMANT; VAN 
KLEEF; 
SHALVI, 2020 

“Os resultados obtidos no presente estudo são valiosos para informar a 
teorização das normas sociais. Especificamente, trabalhos recentes - 
particularmente no campo - revelaram que lembrar as pessoas sobre normas 
descritivas e injuntivas pode levar a uma resposta comportamental positiva, 
especialmente quando implementada com cuidado e levando em 
consideração as circunstâncias culturais e institucionais.” 
“Para aumentar o bom comportamento, devem ser consideradas 
intervenções mais fortes que envolvam incentivos sociais e/ou econômicos 
[...] que devem ser estudados tanto no laboratório quanto no campo [...]” 

SCHITTER; 
FLEIS; 
PALAN, 2019.  

“Sob externalidades simétricas, um repórter afeta os outros através de seus 
relatórios desonestos, mas também pode ser afetado pelos relatórios 
desonestos dos outros.” 
 “[...] capturando a preocupação dos sujeitos pelo retorno de outros. Ela está 
correlacionada positivamente com a honestidade” 

“Como esperado, preferências pró-sociais mais fortes e maior propensão a 
sentir vergonha são indicadores significativos para um menor grau de 
desonestidade”  

JACOBSEN; 
PIOVESAN, 
2016.   

“Talvez, incluir uma explicação lembre as pessoas de sua reputação ou 
aparência social, influenciando a honestidade das pessoas, conforme 
argumentado por Hao e Houser (2013) e, como no nosso caso, até leve a 
um comportamento mentiroso desvantajoso.” 

GÄCHTER; 
SCHULZ, 2016. 

“[...] as pessoas avaliam sua desonestidade justificável com a extensão da 
desonestidade que veem em seu ambiente social” 

CASTRO; 
SCARTASCINI, 
2015. 

“As pessoas tendem a obedecer mais se acreditam que outros cumprem 
também” 

“Também foi constatado que um maior senso de obediência leva a maior 
conformidade, de modo que, se um indivíduo acredita que os demais 
cumprem o código tributário, a evasão diminuirá.” 

Fonte: elaborada pela autora  
 

Quanto aos aspectos culturais, econômicos e políticos, constata-se principalmente a 

repercussão da confiança dos indivíduos nas instituições e no governo, o nível de corrupção e 

probidade verificados no ambiente e os aspectos de complexidade e custos de conformidade do 

sistema tributário: 
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Quadro 8: Exemplos de referências temáticas da categoria analítica aspectos culturais, econômicos e 
políticos 
ASPECTOS CULTURAIS, ECONÔMICOS E POLÍTICOS   

PEREIRA; 
SILVA (2020).  
 

“No tocante ao custo de conformidade tributária, (Q8), houve diferença 
significativa (p = 0,004) entre os indivíduos que responderam “sim” e 
“não sei”, sendo que os indivíduos que responderam “não sei” 
apresentaram chance de serem desonestos 2,22 (1,29; 3,84) vezes maior 
que os indivíduos que responderam ‘sim’.” 

CHIRICO et. al, 
2017.  

“A eficácia geralmente depende crucialmente de um ambiente social ou 
cultural preexistente, em particular uma comunidade com valores 
homogêneos e uma confiança prévia no governo; [...] A desconfiança do 
governo prevalente nos bairros pobres continua sendo uma barreira 
significativa ao pagamento de taxas e impostos.” 

“Conforme sugerido por um dos editores, a fonte da heterogeneidade pode 
ser menos comportamental e ter mais a ver com os ambientes políticos e 
econômicos subjacentes no momento do piloto e de todo o experimento. 
[...] O ano do estudo da amostra completa (2015) foi um ano eleitoral, 
talvez levando os contribuintes a olharem diretamente para os benefícios 
de seus impostos e a concluir, por nossas estimativas, que não havia 
retornos.” 

KOUMPIAS; 
MARTINEZ-
VAZQUEZ, 
2019.  

“Este artigo levanta a forte possibilidade de que as campanhas fiscais de 
persuasão moral possam ter menos eficácia e as campanhas de informação 
serem mais efetivas em ambientes caracterizados por uma cobrança fiscal 
fraca.” 

ANDRIGHETTO, 
Giulia et al., 2016 

“[...] dois países com reputações diferentes em confiabilidade e 
probidade” 

GÄCHTER; 
SCHULZ, 2016. 

“Sistemas econômicos, instituições e culturas empresariais moldam os 
valores éticos das pessoas e podem afetar a honestidade individual.” 

“Dado que o experimento mantém as regras e incentivos constantes para 
todos, as grandes diferenças entre os grupos de sujeitos também são 
consistentes com a transmissão cultural de normas de honestidade e regras 
através das gerações” 
“Portanto, entender os efeitos de diferentes políticas é mais relevante. 
Além disso, esta é uma região onde a confiança em governo é mais baixa 
do que no mundo desenvolvido, o que, novamente, poderia aprofundar 
nossa compreensão do efeito das mensagens em tal ambiente.” 

Fonte: elaborada pela autora  
 

Quanto às motivações intrínsecas, são mencionadas a religiosidade e crenças, 

preferências e tendências individuais quanto ao comportamento honesto ou desonesto, desejo 

por manter o autoconceito e autoimagem positiva e altruísmo: 

 
Quadro 9: Exemplos de referências temáticas da categoria analítica motivações intrínsecas 
MOTIVAÇÕES INTRÍNSECAS  
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PEREIRA; 
SILVA, 2020.   

“[...] os resultados desta pesquisa não permitem constatar com os 
pressupostos de que os indivíduos mais frequentes à igreja seriam menos 
propensos à desonestidade (Lau et al., 2013), tendo em vista que, para 
este estudo, a variável religiosidade não apresentou significância 
estatística. Diante desse cenário, sugere-se que o nível de religiosidade 
de um indivíduo deva ser analisado em função do caráter intrínseco. 
Nesse sentido, Lau et al. (2013) argumentam que a religiosidade 
intrínseca é vivida pelo indivíduo, enquanto a religiosidade extrínseca é 
apenas usada pelo indivíduo e não afeta as práticas de evasão fiscal.”  

JACQUEMET et. 
al, 2020.  

“Nossa hipótese de trabalho para tal mudança no custo da mentira é que 
compliers parciais em nosso experimento têm preferências fracas: é 
difícil para eles escolherem entre desonestidade reveladora e lucrativa, 
de modo que acabem mentindo parcialmente. Quando estão sob 
juramento, mudam seu comportamento para total conformidade, porque 
a discriminação entre desonestidade lucrativa e reveladora da verdade é 
facilitada extrinsecamente pelo juramento.” 

“Em suma, observamos que apenas indivíduos dotados de preferências 
muito específicas reagem a um juramento de dizer a verdade.” 
Uma implicação prática importante de nossos resultados é que pessoas 
com preferências fortes e estáveis em relação à desonestidade têm muito 
menor probabilidade de responder a instituições sociais como um 
juramento de dizer a verdade. Instituições que dependem de motivação 
intrínseca, como em nosso cenário experimental, não podem ser os 
únicos meios institucionais usados para alcançar a honestidade”  

CHIRICO et. al, 
2017.  

“[...] menos bem-sucedidos foram os lembretes que enfatizam um motivo 
intrínseco ou ‘moral dos impostos’ para relatórios ou pagamentos de 
impostos”  

“As restrições de liquidez podem ser vinculativas, mas a principal 
barreira ao pagamento é uma tendência a fazê-lo.” 

ALM; BRUNER; 
MCKEE, 2016 

“Essa última descoberta se encaixa perfeitamente nas evidências de 
pesquisas psicológicas sociais que mostram que os indivíduos escolhem 
estratégias fraudulentas para manter uma reputação moral e uma 
autoimagem positivas.” 

JACOBSEN; 
PIOVESAN, 2016. 

“Quando um ato desonesto ameaça demais a autoimagem positiva, por 
exemplo, relatando um resultado extremo que maximiza ganhos, as 
pessoas preferem denunciar a verdade.” 

GÄCHTER; 
SCHULZ, 2016.  

“A decepção é comum na natureza e os humanos não são exceção. As 
sociedades modernas criaram instituições para controlar a trapaça, mas 
muitas situações permanecem onde apenas a honestidade intrínseca 
impede as pessoas de trapacear e violar regras.” 

“No entanto, mesmo instituições muito fortes não conseguem controlar 
todas as situações que podem permitir trapacear. As sociedades que 
funcionam bem também exigem a honestidade intrínseca dos cidadãos.” 

CASTRO; 
SCARTASCINI, 
2015. 

“Em termos de sua implicação política, os níveis de conformidade 
parecem depender não apenas das taxas reais, mas também de [....] 
algumas motivações intrínsecas adicionais”  
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Fonte: elaborada pela autora  
 

Quanto aos aspectos do valor e tempo de atraso do débito e da renda ou patrimônio do 

contribuinte, os resultados analisados podem ser sintetizados na constatação de uma relação 

inversa entre a sensibilidade às intervenções comportamentais e o valor da renda, patrimônio, 

valor ou tempo de atraso do débito. Em outras palavras, quanto maior a renda, tamanho da 

propriedade, valor do débito e tempo de atraso, menos eficazes são as intervenções, o que, 

segundo os experimentos estudados, pode ter relação com a menor aversão ao risco desses 

indivíduos menos sensíveis ao tratamento.  

 

Quadro 10: Exemplos de referências temáticas da categoria analítica valor do débito e renda 
VALOR DO DÉBITO E RENDA  

JACQUEMET et. 
al, 2020.  

“A magnitude da mudança nos impostos cobrados como resultado desse 
aumento na conformidade sob juramento depende do nível de renda das 
pessoas que são mais honestas sob juramento.” 

GILLITZER; 
SINNING, 2020.  

“Observamos uma heterogeneidade considerável nos  
efeitos do tratamento quando os níveis iniciais de dívida são 
considerados.” 

CHIRICO et. al, 
2017.  

“Receber uma carta de ameaça de execução melhora significativamente 
a conformidade para todos os quatro quartis, mas os efeitos são maiores 
para aqueles nos dois quartis mais baixos [...] Por fim, nossos resultados 
lançam luz sobre a possível importância de restrições de liquidez como 
motivação para pagamentos atrasados de impostos. Se as restrições de 
liquidez forem importantes, os nudges podem ser insuficientes, a menos 
que acompanhados de uma maneira de facilitar os pagamentos da 
obrigação tributária original” 

“Esses resultados contrastantes de nosso experimento completo e de 
nosso estudo piloto são outro lembrete sobre a importância da 
heterogeneidade nas respostas dos contribuintes às solicitações de 
conformidade. Os contribuintes que estavam em nosso estudo piloto 
eram os contribuintes “muito atrasados” e estavam perto de se tornarem 
inadimplentes em seus pagamentos de 2014.”  

ANDERSON, 
2017.   

“Segundo, o nudge poderia ser mais específico ao fornecer 
uma estimativa do passivo tributário de uso presuntivo com base na 
renda e no tamanho da família, por exemplo.” 

CASTRO; 
SCARTASCINI, 
2015.   

“Curiosamente, encontramos alguns efeitos heterogêneos na população, 
o que indica que nem todo mundo reage às mensagens da mesma 
maneira. Comportamento próprio de conformidade, nível de provisão 
de bens públicos e a riqueza parecem afetar a incidência das 
mensagens.” 
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“[...] propriedades maiores tendem a exibir menor conformidade. Uma 
explicação pode ser que indivíduos mais ricos tenham maior 
probabilidade de se envolver em atividades mais arriscadas” 

“Os contribuintes com propriedades menores (e presumivelmente com 
níveis mais baixos de riqueza) respondem mais positivamente às 
mensagens do que pessoas com propriedades maiores. As razões por 
trás deste resultado são múltiplas. Primeiro, pessoas com renda mais 
alta podem ser menos avessas ao risco. Como tal, aqueles com maiores 
níveis de renda podem ser menos afetados pelas mensagens de 
dissuasão.” 

Fonte: elaborada pela autora 
 

Por fim, quanto às características externas dos indivíduos tratados, foram identificas 

diferenças na conformidade em relação a variáveis como vínculo profissional, gênero e idade: 

 
Quadro 11: Exemplos de referências temáticas da categoria analítica características extrínsecas 
 CARACTERÍSTICAS EXTRÍNSECAS  

KOUMPIAS; 
MARTINEZ-
VAZQUEZ,2019.   
  

“Para o anúncio de persuasão moral da TV, um grande impacto sobre 
os trabalhadores independentes e nenhum sobre trabalhadores 
assalariados e pensionistas é amplamente firmado.” 

“Efeitos heterogêneos por gênero também são potencialmente 
interessantes.” 

ALM; BRUNER; 
MCKEE, 2016.  
  

“Observamos que a taxa média de conformidade é menor entre os 
homens e entre os participantes mais jovens (embora esse último 
resultado seja menos robusto).” 

Fonte: elaborada pela autora 
 

Conforme já explicitado, a análise de conteúdo foi baseada na abordagem qualitativa, 

que, de acordo com Bardin (1977), permite inferir a partir de indicadores não frequenciais, 

como, por exemplo, por meio da verificação da presença ou ausência de determinados 

elementos na mensagem.  

Dessa forma, convém mencionar que quatro dos experimentos analisados trazem 

considerações expressas, transcritas no Quadro 12, sobre o fator contexto como determinante 

para a eficácia das intervenções comportamentais:  

 
 
 
Quadro 12: Referências à relevância do fator contexto 
Documento  Segmento 
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Deterring property tax 
delinquency in 
Philadelphia: an 
experimental evaluation of 
nudge strategies 
(CHIRICO et. al, 2017).  

“Esses resultados mistos para o impacto dos nudges na conformidade 
dos contribuintes fornecem um lembrete importante de que o contexto 
é importante. Os nudges que funcionam para um imposto e para um 
governo podem não funcionar em outras configurações. Não há lição 
geral além da de que os nudges, de alguma forma e em algumas 
situações, podem melhorar a conformidade. Os nudges podem ser uma 
ferramenta política útil para uma administração tributária eficiente, mas 
cada nudge deve ser avaliado e comparado em uma configuração 
específica de conformidade tributária.” 

“Existem limitações no nosso estudo, no entanto. Primeiro, a grande 
literatura empírica sobre nudges e cobrança de impostos deixa claro que 
estratégias bem-sucedidas são específicas ao contexto.” 

Failure to CAPTCHA 
Attention: Null Results 
from an Honesty Priming 
Experiment in Guatemala 
(KETTLE et al., 2017).  

“Os resultados desse experimento de campo em larga escala mostram 
que nenhum de nossos tratamentos nesse contexto teve um impacto 
significativo na declaração de imposto. As intervenções que 
demonstraram ser bem-sucedidas em outros lugares não afetam o valor 
declarado neste contexto. Dada a replicação bem-sucedida anterior de 
várias declarações de honestidade em um contexto de campo diferente, 
é importante considerar quais fatores contextuais poderiam ter causado 
essa falha na replicação.” 
 
“Nossos resultados nulos têm implicações importantes para 
pesquisadores acadêmicos e profissionais. Embora pesquisas anteriores 
sobre conformidade tributária tenham demonstrado que as mensagens e 
o enquadramento em torno das opções tributárias podem ser um meio 
eficaz de promover mais honestidade nas declarações fiscais, nosso 
experimento demonstra que as descobertas anteriores não podem ser 
simplesmente aplicadas em qualquer contexto. As diferenças entre 
países, instituições e contextos são importantes e requerem 
consideração cuidadosa antes que intervenções semelhantes sejam 
ampliadas em um novo contexto [...]” 
 
“Necessita-se de mais pesquisas para entender o que e como as 
intervenções funcionam (ou ocasionalmente deixam de funcionar) em 
contextos políticos reais. O estudo também destaca a importância do 
teste antes de implementar uma nova ideia de política, fornecendo mais 
evidências da necessidade de elaboração de políticas baseadas em 
evidências.” 

Requiem for a Nudge: 
Framing effects in nudging 
honesty (DIMANT; VAN 
KLEEF; SHALVI, 2017).  

“Para que o nudging da norma seja eficaz, é preciso identificar 
corretamente os mecanismos pelos quais diferentes tipos de 
informações afetam o comportamento. Devemos entender o contexto 
específico em que o comportamento alvo ocorre.” 

Tax compliance and 
enforcement in the pampas 
evidence from a field 
experiment (CASTRO; 
SCARTASCINI, 2015). 

“Finalmente, a maioria dos estudos foi escrita para países 
desenvolvidos, onde a evasão fiscal é baixa, a fiscalização é uma 
atividade regular da administração tributária e a confiança no governo 
é alta. A prossecução destes estudos nos países em desenvolvimento 
testaria a importância das hipóteses em contextos onde a evasão fiscal 
é galopante, os governos têm menos recursos para  
aplicação de leis e a confiança nas instituições é menor.” 
  
“Por fim, chama a atenção para o fato de que políticas “universais” 
podem sair pela culatra, pois as respostas comportamentais positivas e 
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negativas podem se cancelar. Portanto, as políticas (particularmente os 
nudges) devem ser adaptadas aos tipos de contribuintes.” 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Ainda, é possível observar no corpus da pesquisa que há preocupação com as diferenças 

entre resultados de laboratório e de campo para a análise da efetividade das intervenções 

comportamentais, conforme transcrições apresentadas no Quadro 13 (grifos nossos).  

 
Quadro 13: Referências que sugerem a relevância do teste das intervenções em laboratório e em campo 
Documento Segmento 

Requiem for a Nudge: 
Framing effects in nudging 
honesty (DIMANT; VAN 
KLEEF; SHALVI, 2017). 

“Claramente, é importante para a prática obter uma melhor 
compreensão das configurações em que o bom comportamento de 
nudging funciona. [...] Para aumentar o bom comportamento, devem 
ser consideradas intervenções mais fortes que envolvam incentivos 
sociais e/ou econômicos [...] que devem ser estudados tanto no 
laboratório quanto no campo [...].” 

To claim or not to claim: 
Anonymity, symmetric 
externalities and honesty 
(SCHITTER; FLEISS; 
PALAN, 2019)  

“Observe que é improvável que os observadores em nosso experimento 
se conheçam, o que significa que reduzir o anonimato em nosso 
experimento pode ter um impacto menor do que fora do 
laboratório, onde pessoas próximas umas das outras (por exemplo, 
vizinhos e amigos) podem ser capazes de observar os relatórios em 
questão.” 

Are Some Countries More 
Honest than Others? 
Evidence from a Tax 
Compliance Experiment in 
Sweden and Italy 
(ANDRIGHETTO, et al., 
2016) 

“Por exemplo, embora a norma geral em minha sociedade possa ser que 
‘as pessoas não devam mentir’, eu poderia me sentir perfeitamente 
justificado ao mentir para aumentar minhas recompensas em um 
experimento de laboratório, se eu acreditar que a norma operativa 
nesse contexto específico deve ser a de obter tanto dinheiro quanto for 
possível. Diante disso, não surpreende que experimentos que usem 
linguagem neutra e tarefas livres de contexto encontrem pouca 
variação no comportamento desonesto entre os países (uma vez que 
as normas relevantes específicas de cada país permanecem 
inativas), enquanto que encontramos variações quando o contexto 
específico é explicitado e as normas correspondentes estão ativadas.”  

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Conforme ensina Bardin (1977), a análise qualitativa não rejeita toda e qualquer forma 

de quantificação, sendo possível recorrer a demonstrações quantitativas: “Em conclusão, pode 

dizer-se que o que caracteriza a análise qualitativa é o facto de a inferência-sempre que é 

realizada- ser fundada na presença do índice (tema, palavra, personagem, etc.,), e não sobre a 

frequência da sua aparição em cada comunicação individual” (BARDIN, 1977, p. 115). 

Assim, considerando a possibilidade de demonstrações quantitativas, conforme acima 

mencionado, se considerado o total de textos analisados, verifica-se o seguinte percentual de 

presença dos temas constantes dos Quadros 12 e 13:  
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Tabela 4: Número de documentos com referência aos temas dos Quadros 12 e 13 
  Frequência Porcentagem Porcentagem 

(válida) 

Relevância do contexto para eficácia dos nudges 4 23,53 57,14 

Experimento de laboratório X campo 3 17,65 42,86 

DOCUMENTOS com código(s) 7 41,18 100,00 

DOCUMENTOS sem código(s) 10 58,82 - 

DOCUMENTOS ANALISADOS 17 100,00 - 

    

Fonte: elaborada pela autora com o Software MAXQDA 
 

Quando considerado o total de segmentos codificados e classificados nas categorias 

analíticas (influência de elementos contextuais específicos nos experimentos) mais a presença 

de referências à relevância do contexto e às diferenças entre resultados de laboratório e de 

campo para a análise da efetividade das intervenções comportamentais, há a seguinte 

distribuição:    

 

Tabela 5: Quantidade de referências temáticas em cada categoria analítica e referências aos temas dos 
Quadros 12 e 13 
  Frequência Porcentagem 

Aspectos sociais 30 25,21 

Aspectos culturais, econômicos e políticos 30 25,21 

Motivações intrínsecas 24 20,17 

Características do débito e renda  12 10,08 

Características individuais extrínsecas 12 10,08 

Relevância do contexto para eficácia dos nudges 8 6,72 

Experimento de laboratório X campo 3 2,52 

TOTAL 119 100,00 

Fonte: Elaborada pela autora com o Software MAXQDA 
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Figura 3: Percentual de distribuição de referências temáticas em cada categoria analítica e referências 
aos temas dos Quadros 12 e 13 
Fonte: elaborada pela autora com utilização do Software MAXQDA 

 

4.2 Interpretação dos dados  
 

Os resultados dos trabalhos experimentais analisados indicam ou sugerem a 

interferência de diversas particularidades do contexto de tomada de decisão tributária na 

adequação ou não de uma intervenção comportamental para gerar os resultados pretendidos ou 

“cenário almejado” (THALER; SUSTEIN, 2008).  

 Conforme delimitação já explanada, a pretensão desta pesquisa não abrange a análise 

da covariância desses aspectos com os resultados das intervenções comportamentais, mas 

analisar a influência do contexto, de modo a amplo, nesses resultados, de modo a melhor 

compreender a dinâmica da metodologia de formatação das arquiteturas de escolhas e aplicação 

de insights comportamentais.  

As categorias analíticas elaboradas a partir do material objeto de estudo e do referencial 

teórico permitiram identificar conjuntos de elementos que foram agrupados por similaridade, 

mas que, no entanto, também se relacionam e se influenciam reciprocamente: por exemplo, as 

normas sociais atuam em conjunto com o autoconceito (PEREIRA; SILVA (2020); a eficácia 

da intervenção por lembretes de normas sociais é influenciada pelas circunstâncias culturais e 

institucionais (DIMANT; VAN KLEEF; SHALVI, 2020);  pessoas com preferências fortes e 

estáveis em relação à desonestidade (motivações intrínsecas) têm menor probabilidade de 

responder às normas sociais (JACQUEMET et. al, 2020); a prevalência de violações de regras 

no ambiente social das pessoas, como corrupção, sonegação de impostos ou fraude política, 

pode comprometer a honestidade intrínseca individual (GÄCHTER; SCHULZ, 2016). 

Nesse sentido, conveniente relembrar a afirmação de Henrich et al. (2001) de que a 

análise do comportamento desonesto é realizada pela internalização de normas e valores da 
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sociedade e que tais valores integram a autoidentidade dos indivíduos e servem para estabelecer 

o limiar entre o comportamento que consideram honesto ou não, bem como que tal 

internalização depende do contexto (ambiente) em que o contribuinte está inserido. 

Conforme explicam Castro e Scartascini (2015), os fatores que afetam essa moralidade 

intrínseca podem explicar as diferenças de conformidade entre países ou regiões com sistemas 

tributários semelhantes, por exemplo. Ou seja, nesse caso, a moralidade intrínseca se sobrepôs 

a esse aspecto do ambiente. 

Por outro lado, a conclusão de que anúncios de televisão com mensagens de persuasão 

moral funcionam apenas para um público específico e a sugestão de que as campanhas de 

persuasão moral possam ter menos eficácia que campanhas informativas em ambientes de 

cobrança fiscal fraca (KOUMPIAS; MARTINEZ-VAZQUEZ, 2019) demonstra a força do 

ambiente na moralidade intrínseca.  

Tais exemplos ilustram a diversidade de fatores identificados que exercem influência 

no processo de tomada de decisão e, portanto, também na eficácia das intervenções 

comportamentais, bem como a complexidade resultante da inter-relação desses fatores, 

conforme previsto por Gigerenzer (1996, 2001, 2009).  

Sugere-se que isso possa constituir um fator relevante para explicar a nulidade, 

heterogeneidade e diferenças de impacto de resultados em experimentos realizados tanto em 

campo quanto em laboratório, como, por exemplo, os obtidos em experimento de laboratório 

por Dimant, Van Kleef e Shalvi (2020), em que nenhuma das intervenções com o intuito de 

induzir honestidade com apelo à influência social pelo envio de mensagens em diversos 

formatos- com eficácia já testada em laboratório antes-  produziu efeitos significativos para 

resultar em uma resposta comportamental positiva, não afetando o nível de honestidade dos 

participantes.  

Em que pesem esses resultados nulos acima relatados, os autores acima ressalvam que 

há trabalhos recentes que demonstram “que lembrar as pessoas sobre normas descritivas e 

injuntivas pode levar a uma resposta comportamental positiva, especialmente quando 

implementada com cuidado e levando em consideração as circunstâncias culturais e 

institucionais [...].” (DIMANT; VAN KLEEF; SHALVI, 2020, p. 254, tradução nossa).  

Da mesma forma, Chirico et. al (2017), no experimento de campo conduzido na 

Filadélfia para testar eficácia de nudges na conformidade de tributo sobre a propriedade, 

demonstraram que não houve impacto pela inclusão de uma mensagem de moral tributária em 

comparação com o envio de um lembrete simples sobre o débito, ressaltando uma limitação ao 
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estudo decorrente da importância de que tais lembretes sejam projetados de maneira apropriada 

ao ambiente e ressaltando que as estratégias bem-sucedidas são específicas ao contexto.  

Por fim, Kettle et. al (2020) demonstraram em seu experimento de campo que nenhum 

dos tratamentos destinados a influenciar a honestidade, anteriormente bem-sucedidos em outros 

lugares, teve um impacto significativo para gerar conformidade na declaração do imposto. 

Dentre as várias hipóteses levantadas para a falha na replicação, uma que, segundo os autores, 

não pode ser descartada é ineficácia da declaração de honestidade naquele contexto. 

Tais constatações refletem o entendimento de Simon (1983) já mencionado antes, de 

que  a racionalidade limitada tem dois componentes conectados (as limitações da mente humana 

e a estrutura dos ambientes em que a mente opera) e de Gigerenzer e Todd (1999) de que essa 

análise do ambiente ou contexto poderia explicar quando e por que as heurísticas funcionariam 

bem (quando a estrutura da heurística estiver adaptada ao ambiente).  

Nessa acepção, ratifica-se a hipótese teórica desses autores sobre a influência contextual 

e a advertência de que o que funciona para fazer inferências precisas em um domínio pode não 

funcionar em outro, sintetizadas na afirmação de Simon (1996, p. 53, tradução nossa) de que 

“o comportamento humano dirigido por objetivos ou motivações reflete simplesmente a forma 

do ambiente em que ele ocorre”.  

Outra constatação relevante é a de que, embora tenha sido observada a menção 

recorrente a influência de aspectos contextuais específicos, representados pelas categorias 

analíticas, no resultado das intervenções, apenas quatro das pesquisas analisadas enfatizam a 

necessidade de entender também o contexto específico em que o comportamento alvo ocorre e 

os fatores contextuais que podem causar a falha na replicação de experimentos, bem como a 

imprescindibilidade de que as intervenções sejam adaptadas ao ambiente.  

Ainda, somente três dos conteúdos analisados demonstram preocupação quanto à 

necessidade de estudo das intervenções de forma complementar no campo e em laboratório em 

razão da variabilidade de resultados decorrente do aspecto contextual, a fim de garantir a 

previsibilidade das intervenções em maior escala.  

Na definição de nudges dada por Thaler e Sustein (2008), a previsibilidade dos efeitos  

constitui aspecto fundamental das intervenções comportamentais. No entanto, em razão dos 

efeitos nulos e heterogêneos observados, constata-se que nem sempre essa previsibilidade é 

confirmada, e a influência contextual é mencionada como causa inferida ou hipotética dessa 

divergência de resultados no corpus da pesquisa, conforme demonstrado nos Quadros 7 a 11.  
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É interessante relacionar esses resultados a constatação recente, na área de Economia 

Comportamental, de que as intervenções comportamentais, de fato, têm demonstrado menos 

eficácia que as predições fundadas na teoria econômica (DAMGAARD, 2020).  

Outro estudo recente nesse sentido, conduzido por Della Vigna e Linos (2020) 

demonstra que as intervenções publicadas em periódicos acadêmicos relatam, em média, efeitos 

seis vezes maiores que as intervenções aplicadas em campo por duas das maiores “Nudge 

Units” dos Estados Unidos, o escritório do Behavioral Insights Team na América do Norte- 

BIT/NA e o Social and Behavioral Sciences Team/Office of Evaluation Services -SBST/OES. 

 Esse estudo comparou 26 ensaios clínicos randomizados publicados, incluindo 74 

tratamentos nudge com 505.337 participantes, a uma amostra de 126 testes em escala 

randomizados das unidades acima mencionadas, que incluíram 243 intervenções e envolveram 

cerca de 23,5 milhões de participantes, realizados desde o início em 2015 a julho de 2019, dos 

quais mais de 90% por cento não foram documentados em formato de publicação acadêmica 

(DELLA VIGNA; LINOS, 2020).  

Os autores concluíram que a lacuna encontrada decorreu do baixo poder estatístico da 

amostra dos estudos publicados, diferenças procedimentais de implementação das intervenções 

e de viés de publicação, ou seja, a escolha seletiva de artigos com resultados estatísticos 

relevantes. Embora esse estudo não tenha analisado a eventual influência dos aspectos 

contextuais, ele é relevante para demonstrar, na área de Economia Comportamental- que se 

propõe a ser uma ciência baseada em evidências-  a necessidade de atenção aos procedimentos 

metodológicos adequados de teste dos insights comportamentais antes de sua aplicação em 

larga escala.  
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  
 

Conforme foi exposto, Mazar, Amir e Ariely (2008) alertam que as recomendações 

políticas corretas para combater a desonestidade requerem a prévia identificação do mecanismo 

que conduz à desonestidade em uma situação específica e, quando decorrentes de motivação 

racional padrão, a intervenção deve alterar esse desequilíbrio externo entre custos e benefícios.  

No entanto, tal abordagem não é suficiente no caso de desonestidade decorrente de falta 

de atenção aos padrões morais, hipótese em intervenções comportamentais poderiam funcionar 

de forma muito mais eficaz (MAZAR; AMIR; ARIELY, 2008): é sobre essa eficácia a 

preocupação inicial que inspirou a realização desta pesquisa.  

A base da Economia Comportamental é a compreensão do comportamento humano de 

forma descritiva, com base em evidências científicas baseadas em experimentos que obedecem 

a uma metodologia científica. Sob essa perspectiva, a análise de conteúdo foi realizada com 

base em artigos científicos que tratam de experimentos para testar intervenções 

comportamentais destinadas a influenciar a moralidade com intuito de obter ou incrementar a 

conformidade tributária13.  

Com fulcro no problema e objetivos da pesquisa, foi possível identificar diversos fatores 

do contexto de tomada de decisão que influenciam os resultados das intervenções estudadas,  

constatar a existência de influência recíproca entre eles e demonstrar que o desenho de 

arquiteturas de escolha por meio da exploração de heurísticas padrão, como, por exemplo, o 

apelo a normas sociais, sem que sejam considerados os aspectos contextuais da tomada de 

decisão, pode ser insuficiente para assegurar os comportamentos desejados.  

Desse modo, é relevante compreender a diversidade de contextos em que as decisões 

são tomadas, conforme sugerem Gigerenzer e Todd (1999) com a proposta da racionalidade 

ecológica, ou seja, a análise da estrutura do ambiente, da estrutura das heurísticas e a 

correspondência entre elas. Em outras palavras, a mente está adaptada ao ambiente e a 

interpretação das heurísticas depende da compreensão do contexto em que utilizadas. 

Conforme foi explicado no item 2.5, a arquitetura de escolha é inevitável e ela sempre 

afeta as escolhas dos indivíduos: conforme exemplo dado por Sustein (2019), até o clima é uma 

arquitetura de escolha, pois influencia as decisões, e, assim, não há maneira de as pessoas 

estarem imunes a ela, pois não há como evitar a existência de um contexto onde estão inseridas.  

 
13 Exceção registrada para o artigo de Pereira e Silva (2020) justificada no item 3.1.  
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Tais constatações confirmam a preocupação de Gigerenzer (1996), manifestada ao 

criticar o trabalho de Kahneman e Tversky (1979), no sentido de que as conclusões sobre as 

heurísticas detectadas exclusivamente por testes estáticos laboratoriais e não por observações 

do ambiente de escolha geram resultados que parecem variar com frequência e sem justificativa 

aparente. Essa variação, que foi identificada no material analisado nesta pesquisa, é mencionada 

em publicações recentes sobre o tema, como em Damgaard (2020)  e Della Vina e Linos (2020). 

As conclusões acima relatadas, no entanto, não afastam a relevância e 

imprescindibilidade dos experimentos laboratoriais randomizados, os quais, como foi visto, 

constituem um método adequado para inferir relações causais.  

A principal vantagem da economia experimental - e o que é de sua essência - é a 

possibilidade de controle sobre o ambiente experimental, bem como a possibilidade de 

repetição ou replicação nas mesmas circunstâncias. Além disso, a observação dos fenômenos 

em ambiente natural não permite o isolamento de potenciais fatores causais ou a quantificação 

de sua influência (BERNÁ; SPALEK, 2014).  

Desse modo, os estudos randomizados laboratoriais são importantes para o teste das 

teorias econômicas e confirmação de padrões comportamentais. Considerando que as teorias 

econômicas lidam com tendências comportamentais em isolamento, “os experimentos em 

laboratório são adequados para testar a validade dessas teorias” e “os resultados de estudos de 

laboratório podem servir como um pré-teste empírico rigoroso da teoria econômica antes do 

uso do teste de dados de campo”  (SMITH, 1976, p. 274, tradução nossa).   

 Uma questão importante a ser compreendida, portanto, diz respeito à validade externa 

das evidências experimentais de laboratório, ou seja, a extensão em que esses dados podem ser 

extrapolados para explicar o comportamento real em ambiente natural. Sugere-se que tal 

questão poderia ser resolvida com o auxílio do que Guala (2010) denomina de “leitura ampla” 

de evidências experimentais, ou seja, uma interpretação resultante da combinação de dados 

laboratoriais e evidências de campo. Nesse sentido, “os experimentos podem ser diretamente 

relevantes para o estudo e interpretação de dados de campo” (SMITH, 1976, p. 274, tradução 

nossa).  

 Tais conclusões vão ao encontro do programa de pesquisa sugerido por Gigerenzer 

(2001), que enfatiza a necessidade de estudar ambientes naturais, além de situações hipotéticas 

e laboratoriais, visto que as heurísticas tendem a ser muito sensíveis ao contexto ambiental 

social.  

Nesse mesmo sentido é a recomendação de Lalin Anik, professor na Darden School of 

Business da University of Virginia, em entrevista sobre os desafios da ciência comportamental 
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para a próxima década, publicada pela Behavioral Scientist: o entrevistado explica que, até o 

momento, foram descobertos diversos vieses cognitivos e projetadas intervenções para tornar a 

vida humana melhor, no entanto, alerta para a necessidade de atenção mais sistemática às 

interações sociais multifacetadas, abordando comportamentos individuais no contexto de 

ecossistemas sociais para criar mudanças mais metódicas, generalizadas e duradouras 

(NESTERAK, Evan, 2020).  

Em síntese, a Economia Comportamental e a Economia Clássica, assim como os 

experimentos laboratoriais e de campo, não devem ser tidos como substitutos uns dos outros, 

mas devem atuar de forma complementar, de forma a aprimorar a formulação e efetividade de 

políticas públicas.  

Em consonância com essas constatações, os experimentos de campo são considerados, 

atualmente, o “padrão ouro de avaliação” (DELLA VIGNA; LINUS, 2020, p. 21, tradução 

nossa) da Economia Comportamental, sendo possível notar a existência de um número 

representativo de publicações de RTCs conduzidos em campo, como na amostra desta pesquisa. 

Do mesmo modo, as principais unidades de nudges ao redor do mundo têm conduzido 

experimentos de campo para testar a efetividade de intervenções comportamentais, conforme 

exemplo mencionado no item 4.2, no entanto, os governos ainda não têm testado tais 

intervenções em larga escala (DELLA VIGNA; LINUS, 2020).  

Por fim, importante mencionar que esses resultados não implicam que o fator contexto 

seja o único ou a principal causa para explicar as falhas de replicação, os efeitos heterogêneos 

e as diferenças de impacto dos nudges entre experimentos de laboratório, e entre estes e os de 

campo. 

 No entanto, ainda é escassa a produção científica de estudos que tenham por objetivo 

investigar, sugerir e testar hipóteses que possam explicar tais causas, ou seja, estudos que 

concentrem a atenção na adequação e aprimoramento da metodologia da Economia 

Comportamental. A amostra desta pesquisa também pode sugerir essa lacuna, em que se 

identificou que apenas 17,65% dos documentos e 2,52% dos trechos codificados mencionam a 

hipótese de as diferenças dos resultados decorrerem do fato de as intervenções baseadas nos 

insights comportamentais atuarem de modo diverso em laboratório e em campo.  

A Economia Comportamental é uma ciência que recebeu maior atenção e se destacou 

principalmente na última década, e que, por esse motivo, tem grande potencial de expansão e 

desenvolvimento.     

Com essa finalidade, sugere-se a realização de pesquisas que visem aprimorar as 

evidências empíricas sobre os fatores contextuais que influenciam a eficácia das intervenções 
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comportamentais para a conformidade fiscal, especialmente pela verificação da validade 

externa, em diferentes contextos e em sistemas complexos, de experimentos de laboratório que 

definam potenciais heurísticas a serem exploradas com essa finalidade, a fim de estimular a 

aplicação da Economia Comportamental para gerar resultados de impacto em larga escala.  

Também seria relevante a disseminação de pesquisas que, em vez de focar apenas na 

descoberta ou confirmação de novos insights comportamentais, fizessem comparações entre 

resultados obtidos em laboratório e em campo, em pequena e em larga escala, com ênfase na 

investigação dos fatores que possam influenciar as diferenças de resultados, com o intuito de 

aprimorar o método dessa ciência e permitir recomendações políticas mais confiáveis nesse 

sentido, com base em evidências.  

Nessa lógica, reitera-se a relevância da mensagem do Banco Mundial já trazida neste 

trabalho de que “quando se trata de entender e mudar o comportamento humano, sempre 

podemos fazer melhor” (WORLD BANK, 2015, p. XI, tradução nossa). 
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