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Resumo
Este é um caso de ensino voltado à área pública. Em julho de 2019, a equipe do (011).lab,
um laboratório de inovação em governo da Prefeitura de São Paulo, está perto de concluir
seu primeiro grande projeto de nudge ? o uso de ciências comportamentais para incentivar
comportamentos de seus cidadãos. Neste caso, é uma aplicação clássica, em que se fazem
intervenções em cartas de cobrança de impostos para diminuir a inadimplência e aumentar o
valor arrecadado. Após rodar o experimento, Fabio e Flora, gestores do projeto, se deparam
com o desafio de ter acesso aos dados, passo fundamental para as análises estatísticas
necessárias para avaliar o resultado de suas intervenções. A equipe da Secretaria da Fazenda,
parceira na iniciativa, tem receio em partilhar esses dados por conta da Lei de Sigilo Fiscal.
Este caso é voltado para disciplinas de inovação pública e novos métodos de gestão pública;
Planejamento e Implementação de políticas públicas; Uso de ciências comportamentais para
orientar intervenções em comportamento humano; e Métodos experimentais de análise de
impacto.
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Experimentando Nudges em São Paulo: Tudo Certo, Só Faltam os Dados!
Resumo: Este é um caso de ensino voltado à área pública. Em julho de 2019, a equipe do
(011).lab, um laboratório de inovação em governo da Prefeitura de São Paulo, está perto de
concluir seu primeiro grande projeto de nudge — o uso de ciências comportamentais para
incentivar comportamentos de seus cidadãos. Neste caso, é uma aplicação clássica, em que se
fazem intervenções em cartas de cobrança de impostos para diminuir a inadimplência e
aumentar o valor arrecadado. Após rodar o experimento, Fabio e Flora, gestores do projeto, se
deparam com o desafio de ter acesso aos dados, passo fundamental para as análises estatísticas
necessárias para avaliar o resultado de suas intervenções. A equipe da Secretaria da Fazenda,
parceira na iniciativa, tem receio em partilhar esses dados por conta da Lei de Sigilo Fiscal.
Este caso é voltado para disciplinas de inovação pública e novos métodos de gestão pública;
Planejamento e Implementação de políticas públicas; Uso de ciências comportamentais para
orientar intervenções em comportamento humano; e Métodos experimentais de análise de
impacto.
Palavras-chave: nudge, ciências comportamentais, inovação pública, laboratórios de inovação
pública, implementação de políticas públicas
1_Introdução
Fabio Storino, um dos coordenadores do (011).lab, estava empolgado com o primeiro projeto
de nudge da unidade, um laboratório de inovação em governo vinculado à Secretaria Municipal
de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. Em meados de julho 2019, depois de
muitos meses de estudo e preparação, a equipe estava perto de concretizar seu primeiro
experimento significativo no uso de ciências comportamentais para melhoria de políticas
públicas — no caso, o aumento de arrecadação de tributos. No entanto, o que parecia andar bem
corria o risco de sair dos trilhos.
Havia resistências naturais por parte do parceiro do primeiro projeto, a Secretaria da Fazenda
do município. Uma a uma, foram sendo contornadas, sempre sendo possível achar uma nova
saída ou alternativa tecnicamente válida. Após meses de negociação e planejamento, a
intervenção nas cartas de cobrança do CADIN, um cadastro de devedores, tinha sido testada —
quase 16 mil cartas enviadas! E agora, bem na hora do gol, o juiz parecia estar declarando
impedimento: nem a equipe do (011).lab, nem a de consultores externos, poderia ter acesso aos
dados para análise dos resultados, já que estes eram sujeitos ao sigilo fiscal.
Um ano de trabalho — e talvez até o futuro da iniciativa — estavam em risco. O que fazer para
salvar o projeto?
2_Tudo novo: secretaria, coordenações, laboratório
Os projetos de nudge eram fruto de uma trajetória de dois anos de discussão e projetos em
inovação em governo da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT). Essa
secretaria foi criada pela nova gestão municipal, que havia começado em janeiro de 2017, e
combinou tanto projetos e departamentos já existentes, que vieram de diferentes secretarias,
como a criação de áreas novas. Entre as áreas novas, destacam-se duas coordenações, voltadas
à prospecção de inovações e implementação de projetos inovadores. Após sete meses de
formação de equipe, capacitação, planejamento e muitas discussões, as duas coordenações
decidiram trabalhar de forma conjunta, criando uma unidade informal chamada de (011).lab,
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laboratório de inovação em governo, com uma governança compartilhada (veja o organograma
da secretaria no anexo 1). As lideranças das coordenações e o gabinete da SMIT (composto
pelo chefe de gabinete, secretária adjunta e secretário da pasta) entenderam que o conceito de
um laboratório era mais fácil de comunicar e de operacionalizar.
A equipe do nascente laboratório era composta de 7 servidores comissionados e um número
variável de estagiários (entre 4 e 8, inicialmente). Era uma equipe jovem (com média de idade
na faixa dos 25 a 35 anos), muitos com formação em cursos de gestão pública e com vontade
de inovar nas práticas e procedimentos da área pública. Mas poucos tinham experiência na área
pública, e nenhum tinha trabalhado antes em uma unidade de inovação de governo. O gabinete
da SMIT apoiou a criação do laboratório na expectativa de que a unidade começasse a gerar
resultados concretos ao longo do ano de 2018, mas sabia que era uma iniciativa em formação e
tentando fazer algo que não era comum à gestão pública municipal.
A equipe do laboratório optou por buscar entre seus primeiros parceiros as outras coordenações
daquela secretaria, desenvolvendo uma série de pequenos projetos baseados em métodos ágeis
e práticas de design sprint. Em meio a alguns solavancos, os resultados começaram a aparecer,
dando mais confiança à equipe e alimentando a ambição de experimentar novos temas, métodos
e parceiros de trabalho. Um assunto se destacava para parte dos membros do laboratório: o uso
de ciências comportamentais na melhoria de políticas públicas.
3_Nudges na área pública: a contribuição das ciências comportamentais
A expressão “nudge” pode ser traduzida do inglês como um “empurrãozinho”. Descreve aquele
tipo de ação que fazemos, de forma discreta, para incentivar alguém a adotar ou evitar
determinado comportamento. Esse termo foi adotado como conceito que sugere aplicações
práticas dos insights das ciências comportamentais (behavioral science) para influenciar a
tomada de decisão, incentivando comportamento desejáveis e/ou minimizando os indesejáveis.
Nudges são intervenções simples, baratas e escaláveis, que alteram a forma como a escolha é
apresentada para direcionar a uma determinada opção, sem, contudo, tirar a liberdade
individual. Um popular exemplo de nudge são adesivos de moscas em mictórios do banheiro
masculino, colocados em aeroportos da Holanda, com o objetivo de reduzir a sujeira por lá.
Outra versão traz um gol de futebol, desafiando a mira dos usuários. Estudos mostram até 80%
de melhoria na limpeza desses ambientes.
Essa área de estudos vem ganhando projeção nas últimas décadas, principalmente a partir do
trabalho de pesquisadores de economia comportamental e psicologia que buscam entender
como as pessoas realmente agem — e não como gostaríamos que elas agissem. No entanto, sua
aplicação em governos é mais recente. Um grande marco é a criação do BIT (Behavioral
Insights Team) na Inglaterra, em 2010, que desenvolveu pequenos experimentos
comportamentais para aumentar a efetividade de diversas políticas públicas inglesas. Em pouco
tempo, a unidade conseguiu mostrar resultados significativos, cresceu consideravelmente e hoje
trabalha não só para o governo inglês como também atua em outros países. Também inspirou a
criação de diversas outras nudge units em diferentes governos e nos mais diferentes níveis e
temas de políticas. A equipe de lá montou um modelo para guiar a aplicação desses insights nas
políticas públicas: o acrônimo EAST (easy, attractive, social, tempestive). Ou seja, para que
um comportamento seja atingido, ele deve ser tornado o mais simples possível, removendo
barreiras (fácil); deve conseguir chamar atenção do público pretendido (atraente); deve ser
enquadrado como algo que as outras pessoas estão fazendo (social); e deve ser incentivado no
momento correto, em que as pessoas estejam mais propensas a agir (tempestivo).
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A equipe do (011).lab tinha familiaridade com esse tema, tendo mapeado alguns potenciais
projetos em seu planejamento anual para 2018. Fabio, em especial, tinha interesse no assunto
desde antes de sua experiência na prefeitura, lendo artigos e ouvindo podcasts com relatos sobre
experiências de nudge. No entanto, sua atenção nesse momento era totalmente dedicada a outro
projeto prioritário na secretária, o de expansão do Wi-Fi público de São Paulo. Sobrava pouco
tempo e energia para estudar o assunto mais a fundo, formar e capacitar a equipe e buscar
projetos. Isso começou a mudar ao final do semestre seguinte.
4_Aquecendo os motores…
O interesse em iniciar um projeto de nudge ganhou um duplo impulso em junho de 2018. O
projeto que tanto ocupava o Fabio começou a entrar em seus estágios finais, liberando seu
tempo. E a equipe do (011).lab soube de um evento, organizado pela Enap (Escola Nacional de
Administração Pública), que discutiria o uso de ciências comportamentais no governo, com
falas de especialistas e a presença de gestores de todo o Brasil interessados no tema. O gabinete
topou financiar a viagem, após argumentação da equipe do potencial dessas políticas.
Foi lá que Fabio começou a mergulhar de vez no tema, além de conhecer muita gente
interessada no assunto. Entre elas, conheceu a Flora Pfeifer, aluna do curso de Economia da
USP e que já demonstrava muito interesse e bagagem teórica em nudges. Alguns meses depois,
ela foi contratada como estagiária do laboratório para se dedicar totalmente ao tema.
Ao planejar um primeiro projeto e começar a procurar potenciais parceiros dentro da Prefeitura,
a equipe percebeu que ainda tinha muito a se desenvolver em termos de capacidades internas.
Foi nesse momento que se concretizou a contratação de uma consultoria externa que o (011).lab
vinha negociando há tempos. A partir de outubro de 2018, foi possível assim contar com apoio
dos consultores do Elo Group, uma empresa brasileira com experiência em inovação pública
— incluindo projetos de nudge.
Nesse meio tempo, avançavam as primeiras conversas com a Secretaria da Fazenda para um
possível projeto piloto. Essa é uma área tradicional desse tipo de intervenção, já que pequenas
ações têm o potencial de trazer resultados concretos. O exemplo clássico, feito pelo já
mencionado BIT, trata de mudanças em cartas de cobrança de imposto e tendo, como resultado,
uma arrecadação adicional na casa de dezenas de milhões de libras.
Foram diversas reuniões, primeiro envolvendo os gabinetes, para depois descer às equipes
técnicas. Havia um misto de entusiasmo com cautela por parte da equipe da Fazenda —
pareciam ver potencial, mas qualquer mudança em um sistema que cobra impostos, taxas e
dívidas de milhões de cidadãos causa preocupação.
Finalmente, as conversas avançaram para um potencial projeto piloto envolvendo as cobranças
do CADIN (Cadastro Informativo Municipal), um cadastro de inadimplentes de São Paulo.
Uma carta é enviada em lotes quinzenais para as pessoas que têm dívidas com o município.
Alerta que, se não pagarem em 30 dias, irão entrar para o CADIN (é uma etapa de cobrança
administrativa antes de entrar para a Dívida Ativa). O projeto focaria nas cobranças de parcelas
em atraso do IPTU. Era uma área mais simples de começar do que diretamente na cobrança
regular de IPTU, segunda maior fonte de recursos do município e cujos milhões de boletos
saem todos na mesma época do ano. Decidido o foco e já tendo os contatos de equipes técnicas
da Fazenda, a equipe do (011).lab fez o planejamento detalhado e começou suas pesquisas.
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5_Começa o projeto: as muitas cartas do CADIN
Fabio e Flora passavam boa parte do tempo inicial do projeto lendo relatórios governamentais
e artigos acadêmicos sobre a aplicação destes insights comportamentais em comunicações
fiscais. Inglaterra, Polônia, Guatemala, Argentina, Peru… eram vários os exemplos de sucesso
pelo mundo. Essas leituras foram importantes para entender o que tinha sido efetivo, em termos
de mensagens nos corpos das cartas, e qual era o modus operandis deste tipo de projetos. Em
geral, eram elaboradas várias versões de comunicados, cada qual embasada em um princípio.
As cartas eram então testadas por meio de um experimento aleatório: as equipes sorteavam,
dentro da população, um grupo de pessoas para receber cada tipo de carta, e ainda um grupo
que receberia a carta antiga. As proporções de pagamento entre os grupos eram então
comparadas, e a carta com melhores resultados era implementada para toda a população.
Além das pesquisas sobre estas iniciativas similares, a equipe também realizou um trabalho
para entender melhor o contexto. Foram feitas uma série de conversas com a equipe responsável
da Secretaria da Fazenda, buscando mapear o processo e entender quais as possíveis causas da
inadimplência. Complementarmente, realizaram visitas a Praça de Atendimento da Fazenda,
conversando com atendentes e contribuintes sobre suas possíveis dúvidas e percepções sobre a
carta original.
O comunicado original tinha muita informação e letra pequena, e era escrito em uma linguagem
complexa e impessoal (veja uma cópia no anexo 2). No redesenho do comunicado, a equipe do
(011).lab elaborou algumas hipóteses sobre as razões por trás da inadimplência: as pessoas não
entendem o que devem fazer (descrito na literatura como “chamada para ação pouco clara”),
como fazer (“passo a passo confuso”), deixam para depois (“pouco senso de urgência”), não
sabem o que é CADIN e não enxergam as consequências de não tomar uma providência.
A equipe do (011).lab, com apoio da consultoria técnica, fez algumas oficinas para desenhar as
novas versões de comunicado. O primeiro passo foi criar uma carta base, redesenhada levando
em conta algumas lições gerais das ciências comportamentais. Tudo que não era essencial foi
removido da carta, facilitando a leitura (essa carta e suas outras versões estão disponíveis nos
anexos 3 a 7). As principais informações foram colocadas em destaque, em um cabeçalho e em
negrito. A linguagem foi simplificada, removendo todos os jargões técnicos. Além disso, a
equipe buscou tornar o mais simples possível todo o entendimento do processo de pagamento,
removendo possíveis fricções à ação desejada.
A partir dessa versão base, algumas mensagens específicas foram incorporadas, inspirados nos
estudos dos outros contextos. Uma versão incorpora os princípios de norma social, assim como
o que foi feito na Inglaterra. Ela enquadra o contribuinte como fora do grupo que faz parte da
maioria e leva à mudança de comportamento por fazê-lo se perceber como desviante. O
conteúdo relaciona a chamada para ação com o comportamento da maioria: “faça parte da
maioria que está em dia com São Paulo” e “a maioria dos paulistanos pagou o seu IPTU no
prazo. Faça como eles e fique em dia com o município”.
Uma outra versão tem uma abordagem mais alarmista e ameaçadora. Ela busca quebrar a inação
(não pagar), por enquadrá-la como uma escolha deliberada e imprimir um senso de urgência.
Traz o seguinte trecho: “até o momento, consideramos que o fato de você não estar em dia com
seu IPTU foi por um descuido. No entanto, se você não pagar em até 30 dias, entenderemos que
essa foi a sua escolha e você entrará no CADIN e depois na Dívida Ativa do município”.
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Há ainda um comunicado com a intenção de aumentar a percepção sobre os custos da
inadimplência, destacando todas as possíveis consequências do não pagamento. Ao encerrar,
enquadra a opção do não pagamento como a “pior escolha” para ambos os lados com o trecho:
“ninguém quer que isso aconteça: nem você, nem a prefeitura”.
Por fim, uma última carta traz as informações em um fluxograma, com o passo a passo para o
pagamento. Os elementos visuais podem dar uma maior saliência às informações da carta,
facilitando a leitura.
As cartas foram elaboradas em forma de protótipo inicial. Ao longo das semanas seguintes,
diversas alterações foram feitas ao passar por revisões e interações de outras pessoas do
laboratório, da equipe da Fazenda, e com base em conversas rápidas com alguns cidadãos
abordados na rua, até chegarem nas versões finais, prontas para o desenvolvimento oficial na
empresa de tecnologia da Prefeitura. Era preciso que a equipe da Prodam adaptasse às cartas ao
sistema que emitia os comunicados e imprimia as cartas para o envio por correio.
6_É hora do teste
Para saber qual carta funcionaria melhor aqui em São Paulo, era necessário testá-las. A forma
mais indicada de se fazer isso seria por meio de um experimento aleatório.
A cada quinzena há uma remessa de cerca de 60.000 comunicados CADIN sobre dívidas de
IPTU enviados aos devedores. A equipe pensou em realizar o teste em uma dessas remessas. O
plano era o seguinte: desses 60.000, sorteariam grupos de amostras para cada uma das cartas, e
mais um grupo que receberia a carta original (“controle”) para servir de comparação. Eles
calcularam que precisariam de cerca de 4.000 pessoas por grupo para garantir uma amostra
estatisticamente significante. A equipe sabia, ainda, que havia mais de um endereço cadastrado
por CPF/CNPJ, então era necessário o cuidado para para evitar a contaminação entre os grupos
(uma mesma pessoa receber diferentes versões do comunicado).
Para fazer essa separação entre os grupos, seria necessário pegar a base total, emitida no dia da
remessa, e aplicar um código de sorteio, gerando bases menores, separadas, cada qual
relacionada a um tipo de comunicado.
No entanto, Fabio e Flora foram surpreendidos com uma limitação: já que os dados eram
protegidos pela Lei de Sigilo Fiscal, apenas auditores fiscais poderiam acessá-los. A capacidade
técnica para esse procedimento se encontrava exclusivamente na equipe da SMIT e na sua
consultoria de apoio — seria necessário pensar em alguma forma de operacionalizar essa
atividade à distância. A solução encontrada foi o desenvolvimento de um código que realizaria
a aleatorização automaticamente, com apenas um clique do gestor da Fazenda. Apesar de um
atraso no cronograma do projeto para desenvolvê-la e fazer seus testes de integridade, a
ferramenta foi elaborada com sucesso.
No entanto, este atraso no cronograma acabou levando ao adiamento do teste: a operação de
guerra de envio do IPTU, em janeiro e fevereiro de cada ano, faz com que a remessa do CADIN
seja paralisada e só volte ao longo de abril ou maio. Nesse meio tempo, surgiu uma vaga para
um cargo de entrada na gestão pública paulistana. Flora, há poucos meses de se formar, foi
contratada e passou a fazer parte da equipe efetiva do (011).lab.
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Finalmente, em 26 de junho de 2019, foram enviadas as cartas-teste: um total de 15.178
comunicados CADIN do IPTU parcelado, para pessoas físicas e jurídicas. A intenção era então
analisar os resultados após o prazo informado (30 dias) e mensurar as diferenças entre as taxas
de regularização entre os grupos, conforme o tipo de carta recebida.
Depois de vários começos em falso, as coisas pareciam andar. O (011).lab tinha começado
outros projetos de nudge em paralelo em outras secretarias, mas com poucos resultados
significativos. Esse projeto com a Fazenda prometia finalmente validar a aposta do gabinete.
7_Resultados à vista… ou não?
Após as comemorações por ter conseguido pôr o projeto em prática, a expectativa das equipes
envolvidas era conseguir comparar os resultados no final de julho. Em reunião para planejar
esse próximo passo, surgiu imprevisto: a equipe da Fazenda não queria repassar os dados das
amostras testadas em função da Lei do Sigilo Fiscal. A Fazenda se propôs a comparar
diretamente os percentuais e ver qual carta era a mais eficiente, mas a equipe do (011).lab queria
ter uma avaliação mais aprofundada, com análises complementares para testar a significância,
fazer correções estatísticas e checagens de balanceamento. Conseguir fazer as análises a partir
de uma base anonimizada era outro desafio adicional.
Fabio e Flora saíram da reunião preocupados. Antes de voltar à Secretaria de Inovação, pararam
em um café para retomar o fôlego e pensar o que fazer diante desse impasse. Seria bom ter
algumas ideias práticas para apresentar ao gabinete de SMIT, em reunião que aconteceria ainda
naquela semana.
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Anexo 1 — Organograma da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (2019)
Figura1: organograma da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia em 2019

Fonte: autores
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Anexo 2 — Carta padrão (controle)
Figura 2: carta usada até início de 2019 para cobrança do Cadin.

Fonte: autores, a partir de documento elaborado pela Secretaria da Fazenda de São Paulo
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Anexo 3 — Carta simplificada (completa)
Figura 3: carta “simplificada”, elaborada pelo (011).lab.

Fonte: autores, a partir de documento elaborado pelo (011).lab
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Anexo 4 — Carta simplificada gráfica
Figura 4: excerto da carta “simplificada gráfica”, elaborada pelo (011).lab.

Fonte: autores, a partir de documento elaborado pelo (011).lab
Anexo 5 — Carta norma social
Figura 5: excerto da carta “norma social”, elaborada pelo (011).lab.

Fonte: autores, a partir de documento elaborado pelo (011).lab
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Anexo 6 — Carta escolha deliberada
Figura 6: excerto da carta “escolha deliberada”, elaborada pelo (011).lab.

Fonte: autores, a partir de documento elaborado pelo (011).lab
Anexo 7 — Carta consequências
Figura 7: excerto da carta “consequências”, elaborada pelo (011).lab.

Fonte: autores, a partir de documento elaborado pelo (011).lab
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Notas de ensino: Experimentando nudges em SP: tudo certo, só faltam os dados!
1. Sinopse
Em julho de 2019, a equipe do (011).lab, um laboratório de inovação em governo da Prefeitura
de São Paulo, está perto de concluir seu primeiro grande projeto de nudge — o uso de ciências
comportamentais para incentivar comportamentos de seus cidadãos. Neste caso, é uma
aplicação clássica, em que se fazem intervenções em cartas de cobrança de impostos para
diminuir a inadimplência e aumentar o valor arrecadado. Após rodar o experimento, Fabio e
Flora, gestores do projeto, se deparam com o desafio de ter acesso aos dados, passo fundamental
para as análises estatísticas necessárias para avaliar o resultado de suas intervenções. A equipe
da Secretaria da Fazenda, parceira na iniciativa, tem receio em partilhar esses dados por conta
da Lei de Sigilo Fiscal.
2. Objetivos de ensino e uso recomendado
Espera-se que os leitores do caso entendam os processos e os desafios da aplicação de um
projeto de inovação pública, em especial iniciativas que fazem uso de insights das ciências
comportamentais. Em seguida, devem ser capazes de formular alternativas de ação, buscando
um equilíbrio entre as recomendações da literatura e das boas práticas de ciências
comportamentais e a realidade do cotidiano da gestão pública.
O caso é indicado a aulas e disciplinas que discutem:
• Inovação pública e novos métodos de gestão pública;
• Planejamento e Implementação de políticas públicas;
• Uso de ciências comportamentais para orientar intervenções em comportamento
humano;
• Métodos experimentais de análise de impacto.
Sugere-se as seguintes questões de estudo aos alunos como preparação à discussão do caso:
1. O que mais chamou sua atenção sobre a forma como o projeto de nudge em São Paulo
está sendo implementado?
2. Por que você acha que a equipe do (011).lab foi surpreendida pela posição dos
funcionários da Secretaria da Fazenda ao final do caso?
3. O que você acha que o Fabio e a Flora deveriam fazer?
3. Principais conceitos e teorias mobilizados pelo caso
Implementação de políticas públicas. A implementação faz parte do conhecido ciclo das
políticas públicas, que compreende em termos gerais as fases de formação de agenda,
formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, monitoramento e avaliação
(HOWLETT e RAMESH, 1995). É na fase da implementação que as políticas públicas são de
fato executadas, tornando-se tangíveis e sendo colocadas em prática no mundo real. Tem havido
maior interesse por esse fenômeno nos últimos anos, com cada vez mais pesquisas evidenciando
que não é apenas uma etapa que se segue “naturalmente” após o planejamento (ou seja, não
basta apenas fazer o que foi planejado); que as fronteiras entre formulação e implementação
são mais fluídas do que o ciclo faz parecer; e que os burocratas que de fato lidam com o dia a
dia da política pública — tanto os de médio escalão quanto os chamados burocratas de rua —
têm muito mais poder de influenciar a forma como a ação acontece do que se pensava
inicialmente (SABATIER, 1998; MARQUES, 2003; LOTTA ET AL, 2018).
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O caso aqui discutido evidencia claramente esses pontos levantados acima. Ele ilustra também
como, em processos inovadores, em que se implementa pela primeira vez dado tipo de ação
pública, a implementação ganha ainda mais relevância frente ao planejamento. Não é que não
seja importante planejar, mas no contato com a realidade — por exemplo, com as equipes
parceiras da Fazenda — se revelam desafios e potencialidades antes não observadas, que
influenciam a forma como a política é implementada. Isso pode ser explicado tanto pela pouca
experiência da equipe do laboratório, que está se formando à medida que desenvolve novos
projetos, como pelo contexto da Prefeitura de São Paulo, um ambiente novo para esse tipo de
política e que pode demandar adaptações dado suas características institucionais e culturais.
Laboratórios de Inovação Pública. As demandas por uma administração pública mais
transparente, eficaz e próxima ao cidadão tem levado à busca de novos modelos de gestão,
baseados em inovação aberta, co-criação de políticas, abertura de dados e métodos inspirados
em práticas de design thinking. Nesse cenário, tem se tornado mais comum a implementação
de laboratórios de inovação (iLabs): espaços para geração de ideias e soluções para os
problemas públicos a partir de uma abordagem colaborativa, envolvendo o setor privado e a
sociedade civil (ACEVEDO e DACEN, 2016; SCHUURMAN e TÕNURIST, 2017). Há um
aumento do número de experiências nacionais (CAVALCANTE, 2019) e internacionais
(ACEVEDO e DACEN, 2016).
O caso dialoga diretamente com diversos pontos levantados pela literatura, seja no potencial
dos iLabs em criar e facilitar processos de inovação, seja no enfrentamento às barreiras à
inovação na área pública, entre as quais temos pressões para entrega de resultados e sobrecarga
nas atividades administrativas, planejamento e orçamento de curto prazo, cultura de aversão ao
risco (MULGAN e ALBURY, 2003). Finalmente, um ponto que pode ser discutido é sobre o
desafio de escalar os projetos inovadores, como apontado por Mulgan (2014). É possível
discutir o tipo de capacidade institucional que o laboratório terá de desenvolver se quer passar
de projetos pilotos para uma política de nudge em larga escala na Prefeitura.
Nudge: uso de ciências comportamentais em políticas públicas. Em 2008, Richard Thaler e
Cass Sunstein publicaram o livro Nudge. Neste, sugerem que um desenho cuidadoso na forma
como as escolhas são apresentadas às pessoas pode direcionar a decisão para uma determinada
opção. Partindo de pesquisas empíricas da economia comportamental, psicologia e áreas
correlatas, os autores definem nudges como intervenções simples, baratas e transparentes, que
alteram a arquitetura de escolha em prol de uma opção, sem, contudo, alterar os incentivos de
forma que não seja mais razoável manter-se com a mesma escolha (como proibir uma opção ou
alterar os incentivos econômicos — THALER e SUNSTEIN, 2008). Na última década,
unidades de ciências comportamentais aplicadas a políticas públicas — popularmente
apelidadas de nudge units — surgiram e se multiplicaram pelo mundo.
Um dos principais métodos usados na aplicação de nudges é o experimento aleatório controlado
(do inglês Randomized Controlled Trial, RCT). Ele tem sido amplamente utilizado para avaliar
o impacto de intervenções das ciências comportamentais. O método, tradicional das áreas
farmacêuticas, foi trazido às ciências sociais recentemente, em especial devido ao trabalho de
Duflo, Kremer e Banerjee, laureados com o “Nobel” da economia em 2019 (SVENSSON,
FREDRIKSSON e PERSSON, 2019).
O caso do nudge em SP ilustra essa aplicação, com a escolha aleatória entre quem receberá o
tratamento (as novas cartas) e quem permanecerá como está (a carta tradicional). Depois de um
tempo, comparam-se os indicadores de resultado entre os dois grupos, e a diferença nas médias
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é o impacto causado por aquele fator (controlando os resultados para outras potenciais variáveis
relevantes, é claro).
Este método é considerado o padrão-ouro da avaliação de impacto, ou seja, o que mais
precisamente consegue afirmar relação causal entre a intervenção e o resultado observado. Com
a divisão aleatória entre tratamento e controle, garante-se que os grupos sejam os mais parecidos
possíveis, seja de características observáveis ou não-previstas, mas que podem ter algum
impacto no experimento. Além disso, como a análise é feita em um mesmo momento do tempo,
evita-se que algum outro fator, como uma mudança no ciclo econômico, impacte o resultado.
A relevância de seguir tais métodos para legitimar o experimento e os resultados obtidos explica
a relutância de Fabio e Flora em deixar que a própria equipe da Fazenda fizesse comparações
diretas dos resultados.
4. Roteiro para discussão – aula de 80 a 100 minutos
Quadro 1: roteiro de aula sugerido
Seção

Duração

Principais pontos / questões

1. Aquecimento

5’

É interessante começar a discussão buscando saber se há na
classe gente com experiência em projetos de inovação
pública, laboratórios de inovação pública ou projetos de
nudge, para então pedir se a pessoa já viveu experiências /
dificuldades semelhantes.
Outra opção é perguntar se é comum receber cartas confusas,
difíceis de entender do setor público, e explorar um pouco de
por que isso acontece — e alguns dos efeitos disso.

2. Organizando os
fatos e os
personagens

15’

Aqui, a ideia é organizar os principais fatos do caso:
Quem são os principais personagens do caso? O que
sabemos deles?
O que está em jogo para eles? O que podem ganhar / perder
dependendo do que acontecer nessa situação?
Sugere-se focar não apenas nas pessoas, mas também nas
instituições [(011).lab, SMIT, SF]

3. Desafios de um
projeto de
inovação

15’

Nesta seção, é possível explorar a fundo as características —
e os desafios — de um projeto de inovação pública.
O que chama a atenção de vocês sobre como esse projeto
vem sendo implementado?
Por que acham que esses desafios apareceram?
Que vantagens / desvantagens há nesse tipo de projeto?

4. Nudges — uso
de ciências
comportamentais
em gestão pública

20’

É o momento de entrar no detalhe de como funciona um
projeto de nudge, e de como isso se relaciona com o caso.
Já conheciam a expressão nudge?
Reconheceram algum tipo de nudge que já foi feito com
vocês – público ou privado?
Que carta vocês acham que mais vai trazer resultado, e por
que? (opção: fazer uma votação sobre esse ponto)
Quais são os limites éticos desse tipo de intervenção?
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5. Pensando em
alternativas

20’

Chega a hora de pensar em como lidar com o dilema
apresentado no caso.
A reunião com o gabinete está chegando. O que vocês
propõem?
Vocês deixariam a equipe da Fazenda fazer a análise? Vocês
pensam em alguma alternativa para conseguirem os dados?
Como implementariam essa ideia?

6. Tomando uma
decisão

15’

Para fechar a discussão, sugere-se pedir para os alunos
sistematizarem o que aprenderam sobre a implementação de
projetos de inovação pública.
Também é interessante contar qual foi a solução encontrada
pela equipe e quais os resultados e desdobramentos para o
futuro da iniciativa e nudge e do (011).lab.

Fonte: autores
5. o que aconteceu no caso real
Fabio e Flora perceberam, em primeiro lugar, que houvera uma falha na comunicação sobre a
metodologia e as etapas do projeto. A equipe da Fazenda tinha entendido sobre o porquê do
experimento, mas não o tipo de análise estatística que seria necessária para validar os resultados.
Como primeiro aprendizado de projeto de inovação pública, alguns conceitos são complexos e
precisam ser explicados no detalhe, de forma didática e adequado à linguagem do parceiro.
Além disso, ferramentas que explicitem as tarefas de cada parte e as etapas do projeto podem
ajudar na pactuação logo no início do projeto.
Além disso, a equipe do (011).lab, em formação, ainda não tinha completo domínio do tema
para saber quais dados precisariam ou como detalhar as análises que fariam. Para suprir esta
lacuna de capacidade técnica, procuraram a academia. Em conversa com pesquisadores que
tinham mais experiência em nudges, foram-lhes sugeridos duas estratégias para trabalhar com
os dados protegidos sob sigilo fiscal: fazer uma sala de sigilo ou conseguir acesso à base
anonimizada. Por sala de sigilo, entende-se uma máquina na própria Secretaria da Fazenda sem
acesso à internet e às entradas USBs desabilitadas. A estratégia da base anonimizada dependeria
da Secretaria da Fazenda preparar a base dos dados, retirando dados sensíveis e transformandoos em códigos anônimos.
Foram sugeridas estas duas estratégias para a equipe da Fazenda. Esta decisão passou por
diversas instância dentro da Secretaria, uma vez que se tratava de um tema delicado e envolvia
os dados de outro departamento. Foi necessário ainda entrar com um pedido formal via Sei (o
sistema eletrônico de processos da Prefeitura) e articular também via gabinete. Depois de alguns
meses, tiveram acesso à base de dados anonimizada — a análise seria limitada, pois não se tinha
acesso a dados relevantes como valor devido, mas seria um começo. Neste meio tempo, Fabio
e Flora contrataram uma consultora especializada em métodos experimentais de análise de
impacto para ajudar com a análise. Depois de suas conversas com a academia, ficou claro que
aquela competência técnica estava, por hora, além da capacidade interna da equipe.
Com os primeiros resultados da análise, verificou-se que duas cartas tiveram impacto positivo
e significante estatisticamente: a carta de consequências (anexo 7 do caso) e a de escolha
deliberada (anexo 6 do caso) O aumento mensurado foi de 4 (8,4%) e 3,05 (6,2%) pontos
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percentuais na taxa de regularização, respectivamente, em comparação com a carta antiga. Foi
possível calcular uma primeira estimativa do potencial de aumento de arrecadação no ano, caso
a melhor carta fosse implementada: chegava na ordem de dezenas de milhões de reais.
A fim de conseguir que a melhor carta fosse de fato implementada como carta oficial e de
conseguir demais dados para refinar a análise, o (011).lab agendou uma reunião de apresentação
dos resultados envolvendo os Subsecretários dos dois departamentos envolvidos, além da
equipe técnica envolvida. Preparam os materiais, apresentando os resultados de forma objetiva
e mostrando o rigor da análise. Esta reunião foi crucial para ganhar o apoio interno do outro
departamento no projeto. Como resultado, decidiu-se pela implementação da melhor carta e
conseguiram aprofundar as análises por meio de uma sala de sigilo.
O sucesso deste projeto abriu ainda as portas para novos projetos de inovação na Secretaria da
Fazenda, de ciências comportamentais e de outras iniciativas do laboratório.
6. Fontes de dados
A elaboração do caso teve como fonte principal entrevistas com os gestores envolvidos no
casos, buscando registrar os principais fatos. Em seguida, os autores organizaram a linha
cronológica dos eventos e estruturaram a narrativa a ser contada. Também foram recolhidos
documentos relevantes para o caso, como o organograma da secretaria e as cartas utilizadas no
experimento.
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