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RESUMO 

Este trabalho trata das decisões financeiras das pessoas em cenário de 
pobreza pela ótica das finanças comportamentais. Os principais conceitos da 
economia comportamental usados são largura de banda e túnel. Largura de banda 
refere-se à capacidade limitada da mente humana em ocupar-se com atividades 
diversas. A entrada no túnel ocorre quando se está no limite da largura de banda, e 
a capacidade cognitiva fica reduzida, limitando a capacidade de tomar decisões. 
Utilizando-os como base principal, são identificadas estratégias Nudges para decisões 
sob escassez como forma de encontrar alternativas para melhorar as escolhas e 
comportamentos visando uma maior qualidade de vida. O processamento cognitivo 
das pessoas é dividido em duas formas de pensar, o Sistema 1 tem por característica 
ser rápido, intuitivo e automático e é incumbido de realizar as tarefas que demandam 
respostas rápidas, enquanto o Sistema 2 é lento, analítico e deliberativo, onde este é 
mais utilizado para tarefas complexas, entretanto demanda uma disponibilidade de 
ocupação da largura de bada. O sistema dual foi utilizado para se concluir que, dado 
o estresse cognitivo da restrição de recursos, a utilização de Nudges voltados ao 
Sistema 1, tende a ser mais eficiente para a melhoria das decisões financeiras em 
situação de escassez. 

Palavras-chave: Economia Comportamental. Escassez. Finanças Comportamentais. 
Nudges. Sistema dual. 



ABSTRACT 

This work deals with the financial decisions of people in a poverty scenario 
from the perspective of behavioral finance. The main behavioral economics concepts 
used are bandwidth and tunnel. Bandwidth refers to the limited capacity of the human 
mind to engage in diverse activities. Entering the tunnel occurs when you are at the 
limit of bandwidth, and cognitive ability is reduced, limiting the ability to make decisions. 
Using them as the main basis, Nudges strategies for decisions under scarcity are 
identified as a way to find alternatives to improve choices and behaviors aiming at a 
better quality of life. People's cognitive processing is divided into two ways of thinking, 
System 1 is characterized by being fast, intuitive and automatic and is responsible for 
carrying out tasks that demand quick responses, while System 2 is slow, analytical and 
deliberative, where it it is more used for complex tasks, however it demands an 
availability of occupation of the bada width. The dual system was used to conclude 
that, given the cognitive stress of resource constraints, the use of Nudges aimed at 
System 1 tends to be more efficient for improving financial decisions in a situation of 
scarcity. 

Keywords: Behavioral Economics. Behavioral Finance. Dual system. Nudges. 

Scarcity. 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO 6 

2 CONCEITOS DE ECONOMIA COMPORTAMENTAL 8 

3 FINANÇAS COMPORTAMENTAIS EM CENÁRIOS DE E S C A S S E Z 11 

3.1 OS SISTEMAS RÁPIDO E DEVAGAR 13 

4 NUDGE 15 

4.1 O PROCESSAMENTO DE NUDGES PELOS SISTEMAS 1 E 2 16 

5 A EFICIÊNCIA DE NUDGES PARA SITUAÇÕES DE E S C A S S E Z 20 

6 CONCLUSÃO 26 

REFERÊNCIAS 28 



6 

1 INTRODUÇÃO 

O estudo do comportamento humano nas suas decisões financeiras com base 

na psicologia é uma área de estudo relativamente nova, os modelos econômicos 

tradicionais são baseados em um conceito de que as pessoas tomam suas decisões 

de maneira que possam encontrar uma alocação ótima de seus recursos, baseadas 

em suas necessidades e preferências de modo a atingirem o máximo de bem-estar. 

Os conceitos de maximização e bem-estar são comuns na economia, entretanto é 

difícil encontrá-los na economia comportamental, a não ser quando são expostos a 

críticas. 

Todos os dias as pessoas são expostas a alternativas de escolha em que 

apesar de toda a informação disponível, acabam por fazer escolhas piores, ou que 

podem parecer certas no momento, mas se deparam posteriormente com um 

problema maior a ser resolvido. Fica muito difícil identificar a maximização de bem-

estar quando as condições financeiras de uma família estão ameaçadas, e quando o 

principal problema a ser resolvido é a refeição do dia seguinte. 

Além da proposta da economia comportamental de explicar a tomada de 

decisão das pessoas com base em experimentos empíricos, onde de fato é analisado 

o comportamento em diferentes situações, a falta de recursos financeiros foi 

descoberta como uma barreira ainda maior quanto à racionalidade das decisões. A 

falta de dinheiro aos mais pobres pode ser facilmente comparada à falta de tempo de 

uma pessoa com a agenda lotada, ou a uma pessoa submetida à uma dieta com 

restrições de caloria, do ponto de vista psicológico. 

Pessoas pobres são muitas vezes responsabilizadas por sua situação 

financeira pela falta de responsabilidade ou conhecimento em como administrar seu 

dinheiro. Tendo em vista esta premissa, muitas instituições defendem a educação 

financeira como uma solução para que as camadas mais baixas da sociedade façam 

com que o dinheiro possa ser mais bem utilizado, e assim, consigam condições 

financeiras melhores. Entretanto pode até ser fácil ensinar a uma pessoa sobre 

poupança, juros ou investimentos, a parte mais difícil está associada à aplicação 

destes conceitos quando o pensamento da pessoa está voltado para as necessidades 

básicas para subsistência e não tem nenhum recurso extra no final do mês. 

A educação financeira, assim como qualquer forma de educação é válida, 

entretanto não se pode considerá-la como a solução, principalmente quando trata-se 
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de pessoas em situação de pobreza, conforme abortado na Estratégia Nacional de 

Educação Financeira (ENEF), por meio do decreto n° 7.397, de 22 de dezembro de 

2010 (BRASIL, 2010) (Revogado pelo Decreto n° 10.393, de 2020), pois baseiam-se 

na teoria neoclássica de que o indivíduo depende apenas da informação para que 

tomem boas decisões. 

Para Clarke (2015), a Educação Financeira é uma promessa vazia, tendo em 
vista que diversos estudos não conseguiram comprovar que o letramento 
financeiro efetivamente melhora as condições de vida dos indivíduos, 
principalmente aqueles em situações de maior vulnerabilidade, pois as 
competências desenvolvidas são, por diversas razões, insuficientes para 
garantir escolhas acertadas. Essas razões, ainda que também possuam 
elementos subjetivos, na maioria das vezes estão ligadas a questões que 
fogem ao controle individual: desemprego, baixa renda, discriminação, 
deficiências educacionais. (Saraiva, K.S., Educar em Revista, Curitiba, Brasil, 
n. 66, p. 157-173, 2017). 

Entretanto, e se fosse possível apresentar às pessoas decisões que 

favorecem escolhas economicamente mais assertivas, sem que sejam submetidas a 

obstáculos do dia a dia da pessoa. É esta a proposta do "Nudge" ou "empurrão" (como 

tradução), que nada mais é do que um estímulo a tomada de decisão que for 

previamente escolhida. Como será debatido em seguida, o Nudge pode proporcionar 

uma ponte que supera as barreiras psicológicas impostas pela racionalidade limitada. 

Servem como por exemplo, como lembretes para que não se deixe atrasar uma conta 

mensal, entretanto, será capaz de mudar comportamentos em situações extremas, 

como a pobreza? 

Segundo o Banco Mundial (2018), quase metade da população global vive 

abaixo da linha da pobreza, ou seja, ainda lutam diariamente para satisfazer 

necessidades básicas. Tendo em vista esta situação, é relevante estudar o 

comportamento econômico destes indivíduos especificamente, pois para muitas 

abordagens, sua situação de subsistência é derivada exclusivamente da falta de 

educação primária, e da falta de recursos básicos que influenciam diretamente sua 

capacidade cognitiva, tornando-as pessoas menos capacitadas, entretanto a 

economia comportamental pode apresentar uma explicação alternativa a esta. 

Desde o início da formação de um economista os primeiros manuais trazem 

a definição de escassez como sendo o alicerce de toda a teoria econômica, o estudo 

da restrição de recursos em geral, pois estes são limitados e incapazes de suprir toda 

a oferta ou demanda que os agentes gostariam que estivesse no mercado. 
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Entretanto as pesquisas de Sendhil Mullainathan e Eldar Shafir, 

fundamentados pelos conceitos da Economia Comportamental, permitiram explorar a 

escassez por outra face, a escassez de recursos financeiros para suprir as 

necessidades mais básicas do ser humano e que atinge pessoas que podem até ver 

um mundo com recursos ilimitados, entretanto a falta de dinheiro não permite acessá-

los. 

Com base nos principais conceitos da economia comportamental, e seus 

fundamentos da psicologia e da neurociência, será apresentada uma revisão de 

literatura a respeito das implicações da escassez no processo de tomada de decisão 

financeira, e a contribuição de possíveis Nudges para proporcionar melhores escolhas 

às pessoas. Será possível formular um "empurrão" que possa superar as questões 

primordiais de necessidades básicas de uma pessoa, e ao mesmo tempo ajudá-la a 

ter uma vida economicamente mais estável? 

2 CONCEITOS DE ECONOMIA COMPORTAMENTAL 

Através da busca por uma aproximação maior da economia com a realidade 

do comportamento das pessoas e o processo cognitivo de tomada de decisões, surgiu 

a Economia Comportamental. Os desenvolvimentos teóricos e descobertas empíricas 

no campo da psicologia, da neurociência e de outras ciências sociais, referentes a 

capacidade cognitiva do ser humano e o raciocínio com relação às decisões 

econômicas, possibilitaram estudar mais a fundo a relação entre o comportamento 

humano e o processo decisório, e chegando à conclusão de que nosso cérebro não é 

muito habilidoso em lidar com incertezas ou probabilidades estatísticas e é facilmente 

enganado, como por exemplo, a ilusão de ótica. 

A economia comportamental surgiu tendo como base as premissas da 

economia tradicional, fundamentadas pela microeconomia e os pressupostos 

neoclássicos, que apresentam um agente econômico maximizador de utilidade e 

racionalidade ilimitada. Este conceito é utilizado tanto para descrever o 

comportamento do ser humano, como de todos os agentes de uma economia. Além 

da racionalidade, o homo economicus da economia tradicional age de forma egoísta, 

pensando apenas em benefício próprio de acordo com suas preferências. Mas como 

já é evidenciado em pesquisas, devido às características humanas as pessoas 
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acabam por não buscarem de fato maximizar, atingir ou controlar suas vontades mais 

primitivas. 

Os estudos de Kahneman e Tversky (1974) sobre Heurísticas e Vieses 

apresentam as Heurísticas como facilitadores de tomada de decisão no dia a dia das 

pessoas, são atalhos mentais para tomada de decisões complexas, são utilizadas de 

forma involuntária principalmente pois o raciocínio profundo para estas decisões torna 

um trabalho muito mais desgastante para o cérebro. Estas heurísticas muitas vezes 

podem causar vieses que prejudicam a tomada de decisão, resultado em decisões 

contra a própria preferência do indivíduo. 

Como apresentado no estudo da Teoria dos Prospectos de Kahneman e 

Tversky (1984), os agentes econômicos são influenciados por outros aspectos quanto 

à tomada de decisão, além das heurísticas. Esta nova abordagem, também 

desenvolvida pelos autores das Heurísticas e Vieses, inclui a questão de perspectiva 

do indivíduo no processo decisório. Conforme demonstrado empiricamente, os 

agentes são avessos a perda em situações de escolhas com probabilidades, onde 

ficou demonstrado que a dor da perda é muito maior que o benefício do ganho. Ou 

seja, foi estimada através de diversos experimentos que para o agente aceitar correr 

riscos, o bônus do ganho seja ao menos, na média, 1,5 a 2,5 vezes maior que o valor 

da perda. Esta aversão a perdas do agente econômico também produz vieses quanto 

a tomada de decisão pois leva em consideração que há uma distorção no valor justo 

do retorno esperado. 

Além disso, a Teoria dos Prospectos, apresenta efeitos que influenciam a 

tomada de decisão dos agentes, causando vieses que resultam em problemas de 

decisão. Efeitos como o enquadramento, onde a situação financeira do indivíduo 

influencia em muito na sua tomada de decisão, como por exemplo enxergar o copo 

meio cheio ou meio vazio, tendo a mesma medida. O efeito de miopia, que dificulta 

uma percepção de longo prazo do agente, e que torna a escolha pelo curto prazo mais 

benéfica, na visão distorcida desta pessoa. A teoria também aborda a visão errada de 

uma pessoa que possui algum vício tem dos malefícios deste, pois a necessidade de 

curto prazo no consumo do bem, cega a pessoa, ou torna distante, os riscos do vício 

a sua saúde. 

Estes são alguns pontos que mostram que não somente as heurísticas 

causam vieses, mas também tendências psicológicas, como hábitos, que são 

enraizadas no comportamento humano do dia a dia, e havendo ainda outro fator que 
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distorce a percepção das pessoas na hora de tomarem decisões. Cenários extremos 

de escassez de recursos causam uma cegueira cognitiva, influenciando a percepção, 

atenção, memória e funções executivas. 

Facilmente pode-se enquadrar cenários de escassez como um processo que 

afeta a percepção de uma pessoa no seu processo de tomada de decisão, como em 

situações em que se está atrasado e que algo fundamental é esquecido, como a chave 

do carro, óculos ou o celular. Quanto a situação financeira, são comuns histórias em 

que crises familiares se instauram durante um período em que o dinheiro não cobre 

as necessidades e o estresse toma conta na hora de tomar uma decisão. Qual conta 

pagar, luz, água, parcela do carro? 

O efeito enquadramento (framing) nada mais é do que a situação inicial em 

que se enquadra o processo decisório. Pode-se dizer que a situação financeira de um 

indivíduo pode ser melhorada com a educação financeira e o esforço de gastar menos 

do que recebe, entretanto em cenários de baixa renda, ou subsistência, não há espaço 

de manobra para os gastos por exemplo, onde todo o recurso conquistado com 

trabalhos muitas vezes em situações precárias, é destinado as necessidades mais 

básicas, como alimentação. Pessoas nestas situações, tendem a encarar como um 

risco maior, qualquer mudança de fonte de renda, por exemplo, pois sua perda seria 

muito mais custosa do que seria de fato para alguém de camada superior na 

sociedade. 

Situações de subsistência levam pessoas a situações extremas, o contato 

com saneamento básico precário, falta de alimentos e uma vizinhança pouco propícia 

ao desenvolvimento de uma criança por exemplo. Esta situação força o indivíduo a 

uma necessidade básica de todos os dias buscar uma renda para que tenha pelo 

menos o que comer, podendo criar um efeito visceral, efeito esse que cega a pessoa, 

ou torna distante, o entendimento de riscos da situação vivida a sua saúde, ou 

possíveis formas de contornar a situação no longo prazo. 

Planejamento de longo prazo é um assunto difícil para qualquer pessoa, pois 

o ser humano tende a agir de maneira que não condiz com nossos interesses de longo 

prazo (Ávila, Bianchi, 2015), fenômeno que vem se intensificando com o avanço da 

tecnologia e a velocidade da disponibilidade de informações, e segundo Ávila, Bianchi 

(2015, p. 20), "o modo como projetamos o mundo à nossa volta não nos ajuda a lutar 

contra a tentação e a pensar no longo prazo". Esta dificuldade afeta de forma mais 

intensa as pessoas que têm necessidades básicas a serem resolvidas no curto prazo, 
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como por exemplo as contas que estão para vencer, ou atrasadas. Esta situação é 

conhecida como efeito miopia, onde o sentimento de curto prazo é muito mais forte 

no processo de tomada de decisão da pessoa, pois está mais próximo, enquanto o 

cérebro tem dificuldade de calcular riscos que as decisões tomadas hoje afetam no 

longo prazo. 

3 FINANÇAS COMPORTAMENTAIS EM CENÁRIOS DE E S C A S S E Z 

Buscando entender a escassez de recursos financeiros para as pessoas de 

baixa renda e os impactos que a situação pode trazer Mullainathan e Shafir (2016) 

apresentaram estudos , onde esta situação pode causar não somente dificuldades 

financeiras que impossibilitam uma melhor qualidade de vida, mas também as 

barreiras psicológicas e cognitivas que podem tirar qualquer oportunidade de sair da 

situação de pobreza pois elas estão ocupadas de mais em pagar as contas e colocar 

a comida na mesa. 

Quando se fala em capacidade cognitiva dos mais pobres, surgem duas 

questões principais à mente, que são: a falta de recursos básicos, como saúde e 

alimentação, que causam um déficit de nutrientes e por consequência um 

desenvolvimento limitado do corpo humano e a segunda, a falta de incentivo e acesso 

à educação básica de qualidade. Estende-se este julgamento para a inteligência 

financeira da camada mais pobre da sociedade, atrelando a falta de recursos ao não 

conhecimento de temas como poupança, matemática financeira e o risco dos juros e 

financiamentos. Entretanto este julgamento é muito superficial, tendo em vista que a 

capacidade cognitiva de uma pessoa é afetada de uma forma muito mais dura, por 

uma razão simples de entender, mas difícil de escapar. 

Todas as pessoas já enfrentaram situações em que se deparam com prazos 

apertados e relatam que desenvolveram um trabalho muito melhor sob este tipo de 

pressão, ou melhor, escassez de tempo, entretanto segundo apresentado pelos 

autores, este tipo de comportamento causa uma cegueira cognitiva. Enquanto se está 

focado na entrega da tarefa, acaba-se por esquecer de muitas coisas adjacentes ao 

trabalho, mas igualmente importantes, como por exemplo, o cronograma de semana 

que vêm que atrasou pela entrega desta semana, ou até mesmo a conta de energia 

elétrica. Os autores chamam este tipo de comportamento de entrar no túnel, que pode 

ser uma armadilha capaz de prender o pensamento de uma pessoa dentro de um 
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túnel, incapaz de olhar para os lados e alcançar alternativas, apenas seguindo em 

frente. 

Mullainathan e Shafir criaram um jogo chamado Angry Blueberries, um 

videogame basedo em Agry Birds, com o objetivo de testar os efeitos da escassez no 

processamento cognitivo. O jogo consiste em atirar mirtilos acertando o alvo, e para 

simular a situação de escassez, um grupo de pessoas recebeu uma quantidade maior 

de frutas e outro uma quantidade menor. E o resultado descoberto foi de que apesar 

da menor quantidade de mirtilos, os jogadores em escassez tiveram uma margem de 

acertos maior, pois concentravam-se mais para jogar devido a menor quantidade de 

tentativas. Entretanto, os pesquisadores possibilitaram também que estes jogadores 

realizassem empréstimos com juros, para conseguir mais tentativas, gerando assim 

um desvio de foco e como resultado, uma piora na margem de acertos dos jogadores 

que aceitaram o empréstimo. Uma experiência que demonstra que as pessoas 

submetidas a escassez têm sua capacidade cognitiva reduzida pois ela encontra-se 

preocupada com o problema da escassez. 

A entrada no túnel fica evidenciada quando as pessoas expostas a cenários 

de escassez perdem a capacidade de raciocinar e responder as questões 

corretamente, pois sua capacidade cognitiva está sobrecarregada com mais de um 

problema a ser resolvido. A entrada no túnel gera uma cegueira cognitiva, pois a 

mente humana dispõe de um orçamento de atenção limitada para alocar suas 

atividades, e caso tente-se ir além desse orçamento, fracassa, como sustenta 

Kahneman (2012) ao tratar de Sistema 1. Quanto mais fundo se está no túnel, mais 

desgastada a mente se encontra. Esta relação foi chamada por Mullainathan e Shafir 

(2016) de largura de banda, quanto pior o cenário de escassez, mais fundo a pessoa 

se encontra no túnel e com isso, menor a largura de banda e maior a cegueira. 

Um bom exemplo para explicar a largura de banda é se compararmos dois 

times, um time perde um jogo, mas é líder com grande vantagem no campeonato 

enquanto o outro está há 6 jogos sem vencer. Caso no jogo seguinte ambos percam 

os seus respectivos jogos haverá uma pressão muito maior no time que está há 6 

jogos sem vencer, do que no líder do campeonato pois este possui mais largura de 

banda, enquanto o segundo time largura de banda pequena ou no limite. 

Uma análise mais profunda da economia comportamental, permite analisar o 

comportamento as pessoas de forma que muitas decisões tomadas por elas não 

representem nem seus próprios interesses, muitas decisões são feitas por impulso ou, 
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como citado anteriormente, os indivíduos estão cegos às suas próprias preferências 

e agem de forma intuitiva. 

3.1 OS SISTEMAS RÁPIDO E DEVAGAR 

Quando a teoria econômica propõe o agente econômico racional, não 

considera que toda esta racionalidade demanda capacidade cognitiva e cerebral, ou 

seja, demanda que o cérebro trabalhe, e como um órgão do corpo humano, consome 

energia para realizar suas tarefas. 

Segundo Kahneman (2012), o psicólogo Roy Baymeister e sua equipe, 

demonstraram por uma série de experimentos que todos os esforços, sendo eles 

cognitivos, emocionais ou físicos, dependem pelo menos de uma mesma reserva 

compartilhada de energia mental. O psicólogo e seu grupo verificaram em de forma 

conclusiva que manter um esforço de força de vontade ou autocontrole é cansativo: 

"se você se vê obrigado a se forçar a fazer algo, fica menos disposto ou menos capaz 

de exercer autocontrole quando o próximo desafio se apresenta". Este fenômeno tem 

sido chamado de esgotamento do ego ou ego depletion. Como exemplo de um 

experimento, participantes que foram instruídos a controlar suas emoções em um 

filme de grande carga emocional mais tarde exibiram um desempenho ruim em um 

teste de resistência física, como quanto tempo conseguem manter um aperto firme 

em um dinamômetro, consideram o desconforto crescente. As pessoas que sofrem do 

ego depletion com o esforço emocional ao controlar as emoções, reduzem a 

capacidade de suportar a dor da força muscular prolongada. 

Ao tomar decisões, o cérebro busca economizar energia, ou seja, pode-se 

chamá-lo de preguiçoso e por isso as pessoas tendem a pensar de forma rápida e 

com pouco ou nenhum esforço. Atividades e decisões que demandam um exercício 

mental elevado, como por exemplo um cálculo matemático mais elaborado, estacionar 

o carro em uma vaga apertada ou até preencher o imposto de renda, são atividades 

que não podem, ou ao menos não devem, ser executadas de forma rápida e 

automática, ou o resultado pode ser desastroso. Entretanto estas ações demandam 

concentração e dificilmente podem ser executadas em paralelo com outra atividade, 

como lavar louça e resolver a raiz quadrada de 361. 
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Kahneman dá nomes a estas duas formas de pensar, a parte rápida e intuitiva 

é personificada com o nome de Sistema 1, e o lado que é analítico e lógico, entretanto 

preguiçoso, é chamado de Sistema 2. Estes nomes são adotados como uma 

simplificação da forma que o cérebro funciona, não são de fato partes definidas. 

Apesar da divisão, não se deve pensar que estes agem de forma 

independente, ambos podem trabalhar em conjunto, a diferença se dá pois o Sistema 

1 tem a capacidade de gerar milhares de padrões de pensamento em um dia, 

entretanto o Sistema 2 não tem capacidade de ordenar e raciocinar acerca de todos 

os padrões gerados de forma rápida e intuitiva. Devido a esta velocidade de 

processamento, cerca de 90% das decisões diárias são feitas pelo Sistema 1, sendo 

esse um dos motivos de o ser humano estar exposto a viéses decisórios que não 

deveriam cometer se tivessem uma racionalidade ilimitada. 

Como já mencionado, a utilização do Sistema 2 demanda capacidade 

cognitiva, logo, gera um desgaste mental quanto mais for usado. Isso explica o porquê 

das pessoas terem dificuldade de se concentrar por horas em uma mesma tarefa que 

demande concentração. Esta mesma explicação se dá para uma mente já cansada, 

onde o esforço cognitivo, concentração e tomada de decisão fica muito mais difícil 

caso a pessoa esteja em cenários como estresse, sobrecarga mental ou até mesmo 

escassez de energia, ou seja, a probabilidade de os padrões de pensamentos de uma 

pessoa neste estado serem feitos pelo Sistema 1 de forma involuntária, é maior. 

O comportamento humano também tende a privilegiar a utilização do sistema 

mais intuitivo como mecanismo de defesa, remetendo à origem da evolução do ser 

humano, onde em cenários de perigo, eram necessárias respostas rápidas para lutar 

pela sobrevivência. Estratégias podem ser tomadas para garantir que as decisões 

rápidas, intuitivas e as vezes viesadas tomadas pelo Sistema 1 sejam mitigadas. Um 

exemplo simples são lembretes para determinadas tarefas que saiam da rotina, ou em 

momentos de sobrecarga do sistema cognitivo. 

Além de momentos em que as próprias pessoas reconhecem suas limitações, 

ou melhor, as limitações de seus cérebros, há estudos e experiências em que 

governos estimulam práticas de bem-estar social ou individual através de políticas que 

conduzam os indivíduos a tomarem decisões melhores, com base em por exemplo, 

qualidade de vida, saúde, alimentação e finanças. 
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4NUDGE 

Todas as pessoas alguma vez na vida vão passar por situações em que tomar 

uma decisão se torna um processo cansativo, estressante e até mesmo doloroso, ou 

então, desistirão de fazer alguma tarefa importante por ser difícil demais para ser 

executada ou entendida. Pode-se dizer que nosso cérebro é preguiçoso e sempre vai 

preferir a inércia, ou o conhecido, do que se aventurar em águas desconhecidas. 

Tendo essas questões colocadas, pode-se dizer que há uma forma de ajudar o 

cérebro a quebrar esta barreira da dificuldade, e isso é definido por Thaler e Sunstein 

(2019) como Nudge, ou melhor dizendo, um empurrão. 

Um Nudge nada mais é do que a facilitação de escolhas de um indivíduo 

através de mecanismos que façam com que este faça escolhas melhores, baseadas 

em saúde, comportamento, hábitos e qualidade de vida. Quando as pessoas estão a 

frente de um leque de opções, e devem escolher uma, faz sentido que esta tome a 

melhor decisão possível, baseada em seu conhecimento e raciocínio lógico, 

entretanto, nem sempre é assim que o cérebro funciona. 

Entretanto, influenciar a livre escolha de uma pessoa é considerado por 

alguns críticos do Nudge, uma violação da liberdade individual, um paternalismo que 

impede as pessoas de tomarem suas próprias decisões. Os autores classificam o 

Nudge como um paternalismo libertário, onde basicamente a escolha mais benéfica 

ao indivíduo é colocada em evidência ou ao menos um alerta é emitido, entretanto, 

caso a pessoa queira seguir com a decisão que não seja a melhor, tem toda a 

liberdade de fazê-la. 

No dia a dia as pessoas são submetidas a influências por todos os lugares, 

como por exemplo nos supermercados, os quais tem todo o seu layout pensado e 

estudado para influenciar as pessoas a comprarem mais, inclusive aquilo que não 

precisam, ou então as ofertas que são apresentadas na internet antes mesmo da 

pessoa saber que as necessita. Os agentes responsáveis por determinar a disposição 

das coisas aos olhos das pessoas que irão tomar a decisão são chamados de 

arquitetos de escolhas, pois tem certo poder em influenciar a tomada de decisão. Por 

quê então não utilizar todo este conhecimento sobre o processo de tomada de decisão 

do ser humano para melhorar os hábitos e qualidade de vida das pessoas? 

Com esse intuito muitos Nudges foram criados ao redor do mundo, inclusive 

sendo de grande interesse de países, sendo destaques os Estados Unidos, onde há 
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o White House Social and Behavioral Sciences Team, e o Reino Unido, o Behavioral 

Insights Team, as vezes também conhecidos como Nudge Unit. Este grande interesse 

em Nudges deve-se ao fato de que normalmente possuem baixo custo de implantação 

e alta eficiência, onde políticas são utilizadas não para somente para influenciar 

comportamentos individuais, como por exemplo nos anúncios presentes nas 

careteiras de cigarros, muitas políticas são utilizadas visando uma mudança de 

comportamento social, onde por exemplo, pessoas de um bairro que tem acesso ao 

gasto médio da conta de luz de seus vizinhos, tende a melhorar seu consumo e assim, 

diminuindo o gasto do bairro todo, como um efeito manada. 

Além de políticas públicas, ou processos decisórios que facilitem a melhor 

escolha, é possível também que o Nudge seja definido por iniciativa da própria pessoa, 

como por exemplo um bilhete que o lembre de tomar um copo de água toda manhã, 

ou de molhar suas plantas. Também podem ajudar no combate a vícios, como cigarro 

ou álcool, ao lembrar o indivíduo todo o tempo de seus malefícios a saúde. 

Neste capítulo foram discutidos os benefícios que a arquitetura de escolha 

pode trazer, com decisões mais benéficas, influenciando indivíduos e grupos de 

pessoas, entretanto o processo de tomada de decisão do ser humano muitas vezes 

demanda raciocínio e capacidade cognitiva. Como já se sabe, a capacidade de 

processamento de informações do cérebro humano é limitada, sendo razoável partir 

da hipótese de que um Nudge pode ser pouco eficiente ao auxiliar na escolha de 

alguém que não está disponibilizando capacidade cognitiva, ou para facilitar, força de 

vontade à resolução do problema. Isso nos leva a discutir o quão efetivo um Nudge 

pode ser em cenários de escassez, e que suas decisões são apenas baseadas na 

subsistência. 

Estes casos são identificados em pessoas de pobreza extrema, onde apesar 

de toda a luta para conquistar o sustento diário, é pouco provável de que qualquer 

alternativa mais elaborada ou fora da rotina destas pessoas será considerada uma 

solução viável, mesmo com muitos incentivos por parte de Nudges. 

4.1 O PROCESSAMENTO DE NUDGES PELOS SISTEMAS 1 E 2 

Os Nudges tornaram-se cada vez mais utilizados pelos formuladores de 

políticas como uma ferramenta para estimular o comportamento desejável para os 

indivíduos ou a sociedade. Tendo em vista a teoria de Kahneman (2012) do sistema 
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dual de processamento cognitivo, uma das suposições mais comuns de nudges é que 

eles fazem uso do processamento automático, ou seja, exploram o comportamento 

intuitivo para estimular determinada ação, entretanto evidências empíricas 

demonstram que não é uma verdade. 

Sunstein (2016) trabalhou para exemplificar políticas voltadas aos dois 

sistemas, onde o Nudges voltados ao Sistema 2 normalmente possuem caráter 

educacional, como exigências de transparência de informações por órgãos 

reguladores, incentivos à leitura destas informações e o estudo prévio à tomada de 

decisões. Ao contrário de Nudges para o Sistema 2, há Nudges para o Sistema 1, 

como por exemplo um sinal de alerta, que tem a simples intenção de demonstrar 

perigo, sem qualquer intenção educacional. Basicamente pode-se distinguir os tipos 

de processamento cognitivo quando a informação é dada às pessoas para que 

pensem a respeito ou apenas para que respondam no automático. E segundo ele "As 

I understand them here, System 2 nudges are specifically designed to increase 

people's capacity to exercise their own agency". Alguns Nudges não são naturalmente 

direcionados a um sistema, entretanto funcionam devido à tendências de 

comportamento humano, como o exemplo que será explorado à seguir o opção 

default, que pode ser explicada por opção padrão, não é um Nudge elaborado com o 

pensamento de atuar no Sistema 1, entretanto funciona devido ao grande 

comportamento de inércia das pessoas. 

Muitas políticas públicas já foram implementadas devido aos avanços das 

pesquisas das finanças comportamentais e incorporando estes "empurrões", sendo 

valido exemplificar alguns modelos de Nudges voltados à saúde financeira das 

pessoas. 

Programas de compromisso são um exemplo antigo mas muito comum das 

pessoas se comprometerem à atingirem algum objetivo financeiro, e utilizam algum 

método para faze-los. Um exemplo muito comum é o famoso porquinho, em que são 

depositadas algumas moedas que estão sobrando no bolso. Nos Estados Unidos é 

comum encontrar pessoas que realizam a reserva de Natal, onde reservam-se 

presentes, entretanto só podem retira-los caso acumulem a quantia de dinheiro 

necessária para comprar, caso contrário perdem a reserva. Esta é uma forma de 

incentivar a economia, onde coloca-se uma meta e busca alcançá-la, do contrário há 

uma punição. 
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O compromisso tem como principal característica ser voluntário do próprio 

indivíduo, e vem se difundindo cada vez mais com a tecnologia. Hoje já há aplicações 

como a plataforma stickK (2021), uma empresa americana que permite aos usuários 

fazer contratos de compromisso para atingir seus objetivos pessoais, onde também 

são expostos a uma comunidade de outros usuários para receber incentivos, 

penalidades e até débitos financeiros caso não cumpram com seus compromissos. 

As evidências demonstram que este tipo de Nudge atua diretamente em 

características comportamentais que produzem problemas financeiros, como na 

dificuldade de planejamento de longo prazo e a tendência a focar nos problemas de 

curto prazo, sendo que ao definir pequenos compromissos, há uma facilidade maior 

em atingir objetivos maiores. Como um adicional de eficiência, a possibilidade de 

controlar estes compromissos e a pressão e incentivo social para alcança-los, 

aumentam ainda mais a efetividade. 

A opção default, ou opção padrão, é uma estratégia poderosa de arquitetura 

de escolhas. Estudos empíricos demonstram que as pessoas tendem a seguir a opção 

pré-estabelecida ao tomar uma decisão na grande maioria das vezes, isto sem terem 

de fato analisado racionalmente as opções e ponderado suas preferências. Este tipo 

de Nudge tem como um exemplo a Áustria, onde a opção-padrão é ser doador, e 99% 

da população concorda, entretanto cada cidadão teria a opção de se retirar do plano 

de doação, mas para isso deveria solicitar a não adesão. Em comparação com a 

Alemanha, um país próximo onde a opção-padrão é não ser doador, só 12% da 

população consentiu em ser doador. Nas finanças pessoais a opção default é muito 

eficiente quando se trata de planos de aposentadoria, muitas vezes oferecidos pelas 

empresas aos funcionários e que além de trazerem uma poupança de longo prazo, 

são mais rentáveis e benéficos do que os planos comuns. Para que haja uma maior 

adesão a estes planos, logo em que é contratado o funcionário é automaticamente 

colocado em um plano de aposentadoria padrão e conservador, e caso ele queira 

alterar ou cancelar, também deve fazer uma solicitação formal. 

Neste cenário, a opção default atua como contraponto do pensamento 

de curto prazo do ser humano, que muitas vezes escolheria ter o dinheiro agora, ao 

invés de poupar para a aposentadoria, e auxilia na adesão de muitos que deixariam 

de participar devido à complexidade dos formulários, conforme descrito por Kahneman 

(2012) as pessoas tem o esforço de pensar para responder e encontram na não 

adesão a resposta mais fácil. E por fim, o programa beneficia-se do viés do status 
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quo, onde as pessoas são propensas a inércia e tendem a não mudar o 

comportamento a menos que sejam incentivadas a fazê-lo. 

Outra ferramenta muito utilizada como Nudge são os famosos lembretes, 

e estes podem-se manifestar de várias formas, cores e sons. As pessoas tendem a 

ser desatentas com as suas necessidades financeiras futuras e com isso priorizar os 

gastos hoje do que planejar a longo prazo, além do fato de que há uma forte tendência 

de procrastinar decisões importantes e difíceis, como planejamento financeiro ou a 

decisão entre poupança e consumo. A ideia de lembrete já é muito difundida, 

sendo utilizados lembretes, alarmes e agendas, entretanto com o desenvolvimento da 

economia comportamental estes lembretes evoluíram e se tornaram mais eficazes. 

Diferentemente do compromisso, em que a própria pessoa se 

compromete com um objetivo, este Nudge possui uma característica voltada para 

influência, onde o objetivo é enviar mensagens, podendo ser elas cartas, e-mails, 

mensagens ou até propagandas para lembrar as pessoas da importância de se 

planejarem financeiramente, poupar, cuidarem dos financiamentos e não atrasarem 

pagamentos. Com estas mensagens, a tendência é de que estas pautas estejam 

frescas e armazenadas na cabeça de quem as recebe, sendo assim ela estará mais 

propensa a executá-las, ou pelo menos não negligenciar estes fatores de controle 

financeiro. Este conceito foi chamado de Top of mind (D. Karlan et al., 2010) e 

explicado pelo viés da saliência, onde as informações que se destacam, são as mais 

novas ou parecem relevantes e têm maior probabilidade de afetar nossas ações 

(Dolan et al., 2010). 

Pelas definições de Sunstein (2016), classificando Nudges voltados aos 

Sistemas 1 e 2, os três exemplos citados anteriormente também podem ser 

interpretados quanto à essa classificação. Os compromissos têm como objetivo 

auxiliar no atingimento de metas que por si só já seriam árduas de ambos os sistemas, 

entretanto o "empurrão" proporcionado diminui a carga cognitiva do Sistema 2 devido 

à fadiga gerada pelo desafio proposto. Já a opção default, não é direcionada ao 

Sistema 1, como já mencionado anteriormente, entretanto devido ao seu mecanismo 

utiliza-se de comportamentos automáticos e possibilita melhores escolhas. Enquanto 

os lembretes são claramente um tipo de Nudge voltado ao sistema 1, pois com base 

em mensagens recorrentes busca melhorar o comportamento das pessoas e suas 

finanças pessoais, fazendo com que seus sistemas cognitivos automáticos se 
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mantenham sempre alertas quanto ao cumprimento de suas obrigações financeiras e 

equilíbrio de curto e longo prazo. 

Nudges para finanças pessoais são amplamente difundidos e 

evidenciados em pesquisas empíricas, entretanto seus testes científicos levam em 

consideração o comportamento humano em geral, buscando uma amostra grande e 

não viesada. Entretanto para fins de proposta deste trabalho, deve-se restringir a 

aplicação destas políticas e limitar a sua aplicação para os cenários onde estes 

indivíduos estudados encontram-se em situações extremas, sob escassez de 

recursos, ou como o abordado no cerne desta pesquisa, pessoas em escassez de 

recursos financeiros. 

5 A EFICIÊNCIA DE NUDGES PARA SITUAÇÕES DE E S C A S S E Z 

Nem todas as decisões podem ser tomadas através um processo de decisão 

mais profundo em que o Nudge possa atuar como orientador a esta decisão, muitas 

vezes este empurrão pode ser colocado como uma forma de o indivíduo tomar uma 

decisão rápida e de tal modo que nem percebeu que este foi influenciado a tomar a 

decisão. 

Como apresentado anteriormente, os Nudges podem ter um caráter 

educativo, ou seja, visando a melhoria de comportamentos ao longo do tempo através 

de "empurrões" que visam melhorar escolhas sem restringir a liberdade. O próprio 

Sunstein (2016), classifica Nudges voltados ao Sistema 2 como Nudges educacionais. 

Utilizando este tipo de Nudge, há uma diretriz da OCDE (2005) (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico) desde 2003 que visa promover junto aos 

países políticas voltadas à educação financeira. Fruto deste incentivo a iniciativas 

nacionais de educação financeira, pode-se citar exemplos de três países - Estados 

Unidos, França e Brasil - que, através de sites educacionais governamentais voltados 

ao público geral, buscam orientar quanto às decisões financeiras e incentivar busca 

por conhecimento no tema. Nos Estados Unidos, o site My Money, enuncia em sua 

página que seu objetivo é ensinar os indivíduos a administrar e a fazer crescer o seu 

dinheiro (EUA, 2021). Assim como na França, o site La finance pour tous, foca em 

pontos como: " 1 . melhor gerir o seu dinheiro; 2. melhor compreender e escolher os 

produtos financeiros; 3. sentir-se mais à vontade em seu ambiente cotidiano" 

(FRANÇA, 2021). Já no Brasil, dentro da Estratégia Nacional de Educação Financeira, 
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o site Vida e dinheiro tem como objetivo "contribuir para o fortalecimento da cidadania 

ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais 

autônomas e conscientes", disponibilizando materiais didáticos, artigos e aulas online 

e tratam de assuntos básicos como planejamento, consumo e poupança, até seguros, 

investimentos, previdência e crédito. O site também conta com um jogo educativo o 

"TA O$$O" (BRASIL, 2021). 

Outro exemplo são Nudges voltados ao compromisso da pessoa de atingir um 

objetivo, e que vem se tornando cada vez mais eficiente com a evolução da tecnologia. 

Como citado anteriormente, há ferramentas on-line como aplicativos, sites ou 

comunidades que visam o engajamento das pessoas em seus objetivos e, em alguns 

casos, os usuários pagam para ingressar no programa de compromisso, como uma 

forma de incentivo ao engajamento ou "penalidade" financeira por não cumprir com o 

que foi proposto. Anteriormente descrito neste trabalho, a plataforma Stickk é um 

exemplo de Nudge desenvolvido para ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos, 

utilizando-se de sistemas de incentivo e cobrança por resultados, pode levar por 

exemplo a um corte nas despesas mensais, ou ao alcance com mais facilidade da 

poupança desejada, estratégia semelhante à reserva de Natal discutida 

anteriormente. 

Claramente nos casos mencionados são demandado um certo grau de 

dedicação ou concentração, e com isso um certo esforço cognitivo e por 

consequência, gasto energético, sendo outra evidência de que esse tipo de arquitetura 

de escolhas é voltado ao processo mais lento do cérebro. Entretanto para os casos 

estudados neste trabalho, pessoas em cenários de escassez tendem a ter a sua 

capacidade cognitiva reduzida, devido ao fato de estarem sobrecarregadas com os 

problemas de curto prazo, ou seja, não possuem largura de banda disponível para um 

processo educativo ou até mesmo um novo compromisso, além daqueles que já 

exigem muita atenção. Dada a situação de escassez, o Sistema 1 tende a ser mais 

utilizado no processo decisório, ou seja, decisões mais intuitivas, em comparação com 

o Sistema 2 que realiza o processamento de decisões complexas, entretanto depende 

de um gasto energético elevado e necessita de um alto grau de largura de banda 

disponível. 

Os autores Mullainathan e Shafir (2016) definem muito bem que a escassez 

gera a própria escassez, através de um processo de miopia em que a pessoa nessa 

situação tem dificuldades em encontrar alternativas à situação enfrentada, ou seja, 
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entra em um túnel que dificulta levar em consideração e encontrar caminhos 

alternativos. A entrada no túnel, compromete a capacidade de tomada de decisões 

das pessoas, em que elas têm a capacidade de avaliar algumas das alternativas de 

escolha mas não tem consciência dos efeitos da escassez sobre a sua capacidade de 

decidir, tendendo a tomar piores decisões. 

Com a situação de esgotamento cognitivo que um indivíduo enfrenta em 

decorrência dos efeitos da escassez, mesmo que criando-se uma arquitetura de 

escolhas que o incentive a buscar mais informações, ou mesmo se comprometer com 

uma proposta de decisão melhor, o que envolve o Sistema 2, o seu esgotamento reduz 

o autocontrole e o torna mais suscetível a tomar decisões piores, entrando novamente 

na armadilha da escassez, e tornando a escassez um ciclo que se repete. Uma 

alternativa, envolve a proposta de arquitetura de escolhas voltada para o 

processamento automático do nosso cérebro, o Sistema 1. Este Sistema automático 

que pode driblar o esgotamento que estas pessoas enfrentam, através de Nudges que 

tenham um baixo gasto energético de processamento cognitivo, e que sejam de mais 

fácil assimilação, ou até, de assimilação automática. Através destes Nudges, objetiva-

se orientar, lembrar e facilitar melhores decisões daqueles que tomariam estas sem 

muita atenção, ou de forma equivocada. 

Segundo Thomas Gull (2018), o economista Guilherme Lichand desenvolveu 

um experimento em São Paulo com o foco de aumentar a presença escolar de 

crianças de baixa renda, através de um sistema de mensagens de texto SMS para os 

celulares dos pais dos alunos. No experimento, as famílias foram separadas em três 

grupos. Os pais do primeiro grupo receberam informações regulares sobre a 

frequência escolar de seus filhos, o segundo grupo recebeu uma mensagem de texto 

duas vezes por semana apontando a importância da ida das crianças à escola e o 

terceiro grupo não recebeu nenhuma mensagem. Através de um Nudge de 

direcionamento de atenção através de SMS, foi possível desviar o foco dos pais dos 

problemas, mesmo que só por um momento, e lembrá-los da importância da educação 

dos filhos, e o resultado foi muito bom, pois a frequência dos alunos aumentou 

consideravelmente, aumentando a velocidade de aprendizagem. 

Lichand também desenvolveu um projeto com a Caixa Econômica Federal, 

em que busca atingir pessoas dos programas sociais Minha Casa, Minha Vida e Bolsa 

Família focados em reduzir a inadimplência através do envio de uma mensagem de 
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texto na sexta-feira em que recebem os salários, lembrando-as de serem econômicas 

com o dinheiro, em vez de gastá-lo. 

Um estudo realizado pelo FCA (Financial Conduct Authority, 2015), traz a 

comparação de efetividade do envio de mensagens por correspondência, e-mails, 

mensagem de texto e aplicativos de bancos em relação ao controle das finanças 

pessoais e conclui-se de que esses canais possuem eficácias diferentes. A 

informação enviada via correspondência, ou e-mail em caráter recorrente, anual, 

semestral ou mensal não tem tanta eficácia quanto ao envio de mensagens de texto 

ou alertas de aplicativos de bancos. Segundo o estudo, esta eficácia está ligada ao 

timing do envio, ou seja, os aplicativos de bancos possuem a informação exata da 

situação financeira e podem enviar mensagens programadas alertando sobre saldos 

negativos ou proximidade de vencimento de contas. Entende-se então que há uma 

maior eficácia quando as informações chegam em caráter de alerta para que o 

indivíduo as leve em consideração, e não um texto informativo, por mais que seja 

relevante. 

Ao analisar a eficácia da opção default sobre os Sistemas 1 e 2, o trabalho 

desenvolvido por Van Gestel, Adriaanse, De Ridder (2020), estudou o processo 

decisório de um grupo de pessoas em dois casos. Em ambos os casos, os 

participantes receberam uma sobrecarga de informações (alternativas que 

descreviam detalhadamente as amenidades do produto a ser escolhido) sobre as 

deliberações a serem tomadas, com o objetivo dos pesquisadores de causar uma 

certa fadiga mental, e apresentaram as escolhas a serem feitas, já com uma opção 

default. No primeiro estudo, concluiu-se que apesar das informações ofertadas, as 

pessoas não tomaram suas próprias decisões e decidiram por escolher a opção 

default. Já no segundo, houve uma interferência com o incentivo à tomada de decisão, 

que os participantes usassem o conhecimento adquirido para tomar uma decisão 

melhor. Entretanto, este "empurrão" não resultou em uma mudança significativa na 

seleção das opções, o que ocorreu foi que as pessoas passaram a escolher 

alternativas com mais amenidades, praticamente não alterando a opção default. Os 

autores concluíram que a opção default independe de um processamento elevado, 

além de ser igualmente efetiva para situações de sobrecarga cognitiva. 

Como visto no estudo anterior, a opção default pode então funcionar muito 

bem como uma proposta para auxiliar pessoas em situação de escassez, dada a sua 

situação de limitação de largura de banda. É um nudge voltado à facilitação de 
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decisões, entretanto não somente após a pessoa cair na armadilha da escassez, 

propostas preventivas de administração de abundância momentânea também podem 

ser incorporadas nesta arquitetura de escolhas. 

A armadilha da escassez é constante. Apesar das pessoas poderem ter 

momentos de folga, ou seja, saírem da situação de falta de recursos por um certo 

tempo, qualquer evento de desiquilíbrio tende a acabar com sua pequena folga e 

consumir a largura de banda com os novos problemas. Shafir e Mullainathan (2016) 

propõem que uma das prováveis soluções, ou meio de suavizar a situação de 

escassez de recursos, seria a uma melhor administração da abundância. Este ponto 

é exemplificado no livro com o exemplo dos agricultores, que detêm toda a sua renda 

no período pós-colheita e tem de administrar esse recurso até a próxima safra. Nos 

estudos realizados por eles, foi comprovado que estes agricultores têm sua 

capacidade cognitiva reduzida nos períodos que antecedem a colheita, pois além de 

estarem sobrecarregados com a alta demanda de trabalho desta época, enfrentam a 

época onde todo o seu dinheiro da safra anterior já está esgotado. 

Segundo os autores, a escassez começa a se desenhar já no momento de 

abundância, pela forma em que as pessoas tendem a administrar mal estas folgas, e 

superestimar seus recursos disponíveis. Para eles, é necessário aprofundar-se mais 

na psicologia da abundância para quem sabe solucionar o problema da escassez. 

Para tentar entender um pouco mais deste cenário, há um clássico Nudge 

voltado para momentos de abundância: o programa Save more tomorrow. Ele tem 

como objetivo aumentar a poupança para aposentadoria dos participantes. É um 

programa de aposentadoria criado por Thaler e Benartzi (2004), projetado para 

contornar obstáculos psicológicos, capacitando as pessoas a economizar mais. A 

ideia principal é o aumento gradativo das contribuições previdenciárias, que ocorrerão 

somente quando o participante tiver o seu próximo reajuste salarial. Dessa forma, as 

pessoas não terão uma perda de salário, mas sim uma diminuição nos ganhos futuros. 

Ao evitar o sentimento de perda, torna-se mais fácil para as pessoas aceitarem 

aumentos na contribuição previdenciária. Esse recurso também reduz a quantidade 

de autocontrole necessária para o programa, já que as pessoas no plano não precisam 

cortar gastos e, assim, evitar a experiência da diminuição do poder de compra. 

Imaginar nudges como o Save more tomorrow para pessoas em situações de 

extrema pobreza não é uma tarefa fácil, pois pode não existir espaços no orçamento 

para realizar uma poupança, por menor que seja. Seria relevante identificar 
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primeiramente, se há momentos na vida destas em que há certos momentos de 

abundância e que forneçam uma certa folga para aí sim, serem trabalhados nudges 

de incentivo à poupança ou reserva de emergência. 
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6 CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou argumentos com base na economia comportamental 

e finanças comportamentais, com foco em discutir uma forma de melhorar as decisões 

financeiras das pessoas, principalmente aquelas em situação de pobreza. 

Utilizando o trabalho de Sendhil Mullainathan e Eldar Shafir (2016) como base 

para descrever algumas tendências observadas nas decisões econômicas das 

pessoas em cenários de escassez, foi possível realizar um paralelo com o Sistema 

Dual, proposto por Kahneman (2011), onde o Sistema 1 é responsável pela tomada 

de decisão de forma intuitiva e rápida, e o Sistema 2 pelas decisões que requerem um 

esforço mental e é mais lento. Entretanto conforme demonstrado, o Sistema 2 é 

"preguiçoso" e demanda mais disponibilidade cognitiva, por isso tende a ser menos 

utilizados em situações de sobrecarga e estresse mental, resultando em problemas 

de decisões. 

Buscando desenvolver uma reflexão quanto às estratégias de melhoria do 

processo decisório de pessoas em cenário de pobreza, foi utilizado a teoria de Nudges 

de Thaler e Sunstein (2019). Ela propõe melhorar as decisões das pessoas através 

de "empurrões", mas sem retirar sua liberdade de escolha, utilizando-se de métodos 

de baixo custo e uma arquitetura de escolha favorável à opção considerada mais 

benéfica por especialistas a uma pessoa ou a um grupo. E Tendo em vista a 

importância dos Nudges para as finanças pessoas, em situações de escassez as 

pessoas estão mais suscetíveis à efeitos como enquadramento, saliência ou 

escassez, podendo estes serem utilizados para melhoras as decisões. 

Os Nudges podem ser separados em duas classes, uma voltada ao Sistema 

1 e outra ao Sistema 2. O trabalho sustentou que os Nudges que visam uma tomada 

de decisão processada pelo Sistema 1 e por isso, pode-se concluir que tendem a ser 

mais efetivos às pessoas aqui estudadas, possibilitando auxílio no processo decisório, 

e por consequência uma melhor qualidade de vida. Isso ocorre devido à escassez 

gerar uma redução da largura de banda, ou seja, reduzindo a capacidade cognitiva e 

muitas vezes dificultando a tomada de decisão pois a ocupação limitada da largura de 

banda leva o indivíduo que se encontra nesta situação a entrar no túnel, limitando sua 

visão quanto às possíveis alternativas para sair desta situação, sendo assim o sistema 

intuitivo o mais utilizado nestas situações. 
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Com a utilização de Nudges, voltados ao Sistema 1 pode-se aumentar a 

disponibilidade de largura de banda, tomando decisões complexas mais simples e 

melhores, possibilitando assim que estratégias de educação financeira voltadas ao 

Sistema 2 possam ser mais efetivas. E, por fim, por mais que as pessoas prefiram o 

segundo, o primeiro parece ser mais eficiente em ajudar nas decisões. 

Um dos exemplos citados por Mullainathan e Shafir (2016) para combater a 

pobreza extrema é o microcrédito, trabalho já desenvolvido por Muhammad Yunus 

(2006), que além de combater a desigualdade de acesso ao sistema financeiro, utiliza-

se de conceitos da economia comportamental para incentivar o empreendedorismo e 

a utilização destes recursos para gerar renda, podendo servir como um ótimo trabalho 

para complementar o aqui exposto. 

Este trabalho foi elaborado utilizando-se de experimentos empíricos de 

economistas e psicólogos renomados, sendo que nenhum novo teste foi realizado 

para evidenciar a eficácia de Nudges voltados ao Sistema 1 e às pessoas em situação 

de pobreza, podendo assim servir como uma base teórica para que novas 

observações empíricas sejam feitas para comprová-lo. 

Os principais estudos desenvolvidos por Mullainathan e Shafir foram 

realizados na Índia, um país em desenvolvimento assim como o Brasil e com muitos 

problemas sociais como pobreza e desigualdade, entretanto nenhum estudo foi 

direcionado Brasil, logo, pode-se dizer que seria relevante novos trabalhos voltados à 

finanças comportamentais para os brasileiros, e com isso desenvolver Nudges, uma 

ferramenta pouco utilizada no país, para assim buscar soluções à milhões de famílias 

de baixa renda que vivem em situação de pobreza. 
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