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Por que o fator previdenciário não adia as aposentadorias?
Economia comportamental e previdência
Pedro Fernando Nery 1

Em 2002, o israelense Daniel Kahneman foi o primeiro psicólogo a receber o prêmio
Nobel em Economia, por “integrar insights da psicologia à ciência econômica” 2. Kahneman,
é a principal referência do campo conhecido como “Economia Comportamental”, área
“proveniente da incorporação, pela economia, de desenvolvimentos teóricos e descobertas
empíricas no campo da psicologia” 3. O enfoque da economia comportamental vai ao sentido
de aprimorar a concepção do ser humano tido como “excessivamente” racional na teoria
econômica tradicional, concepção que é pejorativamente conhecida como “homo
economicus”.
Mais recentemente, a economia comportamental saiu da academia e chegou aos governos,
orientando em muitos países a implantação de políticas públicas (conforme discutido no blog
aqui). Uma questão que é especialmente relevante para a economia comportamental é a
aposentadoria. Segundo Sunstein (2013):
de acordo com a teoria econômica padrão, as pessoas irão considerar tanto o
curto prazo quanto o longo prazo. Nós temos em conta as incertezas; nós
sabemos que o futuro é imprevisível e que grandes mudanças podem
acontecer.

No entanto, o que se verifica frequentemente segundo Sunstein (2013) são escolhas
por opções com “benefícios líquidos de curto prazo e custos líquidos de longo prazo”.
Segundo o autor, decisões “míopes” e curtoprazistas ocorrem em parte porque as pessoas
simplesmente não conseguem considerar interesses futuros como sendo de fato seus.
Por sua vez, Hershfield et. al (2011) realizaram experimento usando “realidade virtual
imersiva” 4, em que parte dos participantes eram inseridos em um avatar, uma representação
visual de seus corpos e rostos no futuro: observou-se que aqueles que se “visualizaram” no
futuro exibiram tendência maior de aceitar recompensas financeiras posteriores ao invés de
recompensas imediatas. Os pesquisadores defendem que a dificuldade de os indivíduos se
visualizarem aposentados seria responsável por uma crise de poupança para aposentadoria
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nos Estados Unidos, relacionada à inclinação das pessoas de colocar maior peso na
gratificação de curto prazo em relação aos ganhos de longo prazo.
Ariely (2008) avalia ser uma fraqueza humana comum ceder a “impulsos” durante a
consecução de objetivos de longo prazo, dificuldade que estaria na raiz de problemas tão
diversos quanto se manter em uma dieta ou conseguir uma aposentadoria satisfatória. O
fracasso — repetidamente — em alcançar esses objetivos seria a fonte de boa parte da
“miséria” humana: “temos problemas com autocontrole, relacionados à gratificação
imediata e (gratificação) postergada”.
Decisões como a da aposentadoria parecem ser de interesse especial para a economia
comportamental por envolver uma das questões que mais lhe é cara: a distribuição de ganhos
e perdas de uma decisão no curto e no longo prazo. Ariely (2008), que observa que a decisão
de aposentadoria é sensível no mundo todo, contrasta a abordagem da economia
comportamental com a da teoria econômica tradicional nesta questão. Na concepção
tradicional, um benefício de aposentadoria insatisfatório seria decorrente de decisões
racionais de um indivíduo, o que teria de pressupor que “não ligamos para o futuro, (...)
aguardamos experenciar a pobreza quando aposentados, (...) esperamos que nossos filhos
cuidem de nós, (...) ou temos esperança de ganhar na loteria”. A provocação evidencia que a
racionalidade como concebida na teoria econômica tradicional, embora extremamente útil
para várias abordagens, não parece se adequar a (más) decisões de aposentadoria.
A aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil e a economia comportamental
A escolha de quando se aposentar no Brasil pode estar especialmente sujeita aos vieses
que a economia comportamental diagnostica, por conta da existência do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição (ATC), sem idade mínima. Este tipo de
aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social é a principal modalidade de
aposentadoria da classe média no país (excluídos os servidores públicos). Não havendo um
limite mínimo de idade obrigatório na aposentadoria por tempo de contribuição, os
trabalhadores têm uma amplitude de tempo ainda maior para decidir quando devem parar de
trabalhar.
Este espaço de tempo abre um leque de escolhas também por conta da existência do fator
previdenciário: criado para contornar a ameaça à sustentabilidade da Previdência Social
devido à ausência da idade mínima, o fator calcula o benefício da aposentadoria por tempo de
contribuição de acordo com a expectativa de sobrevida do segurado (quanto maior, menor o
benefício) e com o próprio tempo de contribuição (quanto maior, maior o benefício). Assim,
cumpridos os requisitos de 35 anos de tempo de contribuição para homens e 30 para
mulheres, o trabalhador pode continuar trabalhando ou, a qualquer tempo, pedir a
aposentadoria. Ainda, é possível que o trabalhador opte pelas duas coisas: continuar
trabalhando e receber a aposentadoria — o que não é proibido e de fato é muito comum.
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A decisão de se aposentar na teoria econômica tradicional
A teoria econômica tradicional, baseada na já discutida noção de racionalidade, teve
dificuldade em lidar satisfatoriamente com o problema da decisão da aposentadoria. Em
verdade, a percepção da importância de itens como a educação previdenciária para os
cidadãos precede a ascensão da própria economia comportamental 5. Este campo se mostrou
relevante mais por identificar com clareza — empiricamente — os vieses que afetam
decisões como esta e por sua prescrição de instrumentos (como os nudges, discutidos aqui), e
não por reconhecer pioneiramente que, na prática, decisões sobre aposentadoria não são
completamente racionais (na acepção da teoria econômica).
Por exemplo, Tafner, Botelho e Erbisti (2015) argumentam que a própria intervenção
dos governos em prover previdência pública, de uma maneira mais ampla, já se basearia no
diagnóstico de alguma deficiência. Os autores enfatizam deficiências de informação e de
capacidade de decisão neste processo. Diz Oliveira (1982 apud TAFNER, BOTELHO e
ERBISTI 2015):
A decisão de quanto, quando e como poupar (...) de modo a garantir um
fluxo de rendas suficientes durante o período de inatividade é, certamente,
muito complexa. O indivíduo deveria ter disponível um conjunto de
informações extremamente amplo e preciso sobre seus futuros riscos.

Oliveira inclui entre esses riscos possíveis doenças, suas durações e custos, bem como
as expectativas de vida do segurado e de seus dependentes “Mesmo que essas informações
fossem disponíveis, a análise (...) seria tarefa árdua para uma equipe de atuários e de
analistas de investimento”.
No entanto, a abordagem tradicional da “economia da aposentadoria” se baseia na
racionalidade de um agente. Leonesio (1996) descreve estes modelos como partindo de
modelos de escolha entre trabalho e lazer, onde se incluiria também a decisão de
aposentadoria: “todos (são) partes de um problema mais geral de decidir como usar o
tempo”. Em geral, estes modelos partiriam da noção de que um indivíduo tomaria uma
decisão racional maximizando sua “satisfação” (função utilidade), baseada em quantidades de
consumo, lazer e em sua “taxa de preferência temporal” (que pondera o valor dessas variáveis
no presente e no futuro). Este processo de maximização se sujeitaria a uma restrição
orçamentária também intertemporal. Com base nesses parâmetros, o indivíduo tomaria a
decisão ótima referente ao número de anos que deve trabalhar e quanto deve poupar ao longo
de sua vida laboral. Ao leitor interessado em conhecer mais sobre os modelos de
aposentadoria na teoria econômica tradicional, consultar Nery (2016).
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A decisão de se aposentar na economia comportamental
De acordo com as pesquisas da ciência comportamental, decisões como a da
aposentadoria poderiam sofrer variadas influências não captadas pela teoria tradicional. Entre
essas influências, se encontram heurísticas, “regras de bolso” que simplificam a tomada de
decisões complexas, e vieses cognitivos, os erros sistemáticos de decisão resultantes do uso
de heurísticas 6.
Cabe notar que essas influências e conceitos discutidos pela economia comportamental,
que se contrapõem a modelos mais formalizados, como os citados anteriormente, e que serão
apresentadas nesta subseção, se aplicam de maneira ampla ao problema de aposentadoria e de
formação de poupança como um todo, e não especificamente apenas ao caso brasileiro.
Conceitos destacados para a economia comportamental para melhor compreender
problemas com as decisões de aposentadoria e poupança incluem:
•

•

•

•

•
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(Samson, 2015).
Viés do presente: relacionado ao item anterior, “refere-se à tendência de dar um peso
maior a recompensas que estão mais próximas do tempo presente quando
consideramos os trade-offs entre dois momentos futuros” (Samson, 2015).
Escolhas com inconsistência temporal (ou dinâmica): escolhas a partir das ideias
anteriores, que ocorrem quando as “pessoas são desproporcionalmente atraídas por
gratificações disponíveis imediatamente” e que não teriam sido feitas se fossem
contempladas por uma “perspectiva desapaixonada” segundo Hoch e Loewenstein
(1991).
Autocontrole: diferentemente das ideias anteriores, seria para Nunes, Rogers e Cunha
(2015), “a capacidade de executar planos anteriormente definidos e, portanto,
realizar escolhas intertemporais consistentes”. Por sua vez, Rick e Loewenstein
(2015) enfatizam que “além de reconhecer e dar atenção às consequências futuras
das nossas ações presentes, também precisamos ser capazes de controlar nosso
comportamento de forma a implementar a linha de comportamento desejada”, o que
poderia ser chamado também de “força de vontade”.
Viés de otimismo (ou otimismo irrealista): segundo Samson (2015), seria a
tendência de superestimar a probabilidade de cenários positivos e de subestimar a de
cenários negativos (por exemplo, o de ter um câncer no futuro).
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Complexidade e insatisfação na aposentadoria por tempo de contribuição
Fica claro que a decisão de pedir o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição,
frente aos incentivos colocados pelas fórmulas do fator previdenciário e a da fórmula 85/95
móvel, é especialmente complexa. Nos veículos de comunicação, as dúvidas em relação à
aposentadoria aparecem com frequência. Há profusão de reportagens em jornais buscando
orientar os cidadãos sobre o funcionamento da previdência no país e sobre como decidir qual
“o melhor momento de se aposentar”. Diversos sites da internet disponibilizam ainda
simuladores de aposentadoria, frequentemente ligados a sindicatos. Dados dos primeiros
meses de vigência da fórmula 85/95 mostram que os segurados têm se dividido entre as duas
formas de cálculo, ou seja, as decisões em relação à fórmula de cálculo do benefício não têm
sido uniformes (pelo menos a princípio).
A complexidade percebida pelos segurados não é o único problema: um contingente
significativo daqueles que se aposentam por tempo de contribuição consideram insatisfatório
o valor de seus benefícios. Muitos se arrependem da data em que se aposentaram, sendo esta,
porém, uma decisão irrevogável. Como reflexo, o Congresso Nacional recebe muitas
demandas para conceder aumentos reais aos benefícios e para permitir a desaposentadoria
(recálculo das aposentadorias dos trabalhadores que continuaram trabalhando, em geral sem
devolução dos benefícios já recebidos). Esta última seria objeto também de mais de 120 mil
ações no Judiciário segundo a Advocacia-Geral da União (AGU). Em verdade, no ano de
2015, duas medidas provisórias foram aprovadas no Congresso Nacional com emendas
atendendo estes dois pleitos (reajustes reais para todos os benefícios e desaposentadoria),
vetadas posteriormente pela Presidência.
Entre outras demandas que resultam em projetos de lei ou emendas parlamentares estão
também a extinção definitiva do fator previdenciário ou a fixação de parâmetros de seu
cálculo que sejam mais favoráveis aos segurados (ex: não atualizar a expectativa de sobrevida
após satisfeitos os requisitos de 35/30 anos de contribuição). A título de ilustração, estudo da
Consultoria Legislativa do Senado mostrou que em dezembro de 2014 tramitavam no
Congresso Nacional 223 proposições acerca de benefícios previdenciários, sendo que 78% na
direção de aumentar os benefícios recebidos 7. Da mesma forma, outro estudo apontou que
entre 1.048 emendas apresentadas às quatro Medidas Provisórias que tratavam de benefícios
da Seguridade em 2015, 73% também objetivavam aumentar as despesas previdenciárias 8.
Essa relativa complexidade e a insatisfação podem estar associadas às idades precoces
praticadas na aposentadoria por tempo de contribuição. A percepção de complexidade pode
7

Texto para Discussão nº 164, de 2014 (“Projetos de iniciativa parlamentar sobre Previdência Social: uma
avaliação qualitativa de impacto fiscal”). Disponível em: http://www.senado.leg.br/estudos.
8
São elas às MPs nºs 664, 665, 672 e 676. Ver Boletim Legisativo nº 33, de 2015 (“A visão das agências
internacionais de classificação de risco sobre o Congresso Nacional”). Disponível em:
http://www.senado.leg.br/estudos.

www.brasil-economia-governo.org.br

ajudar a explicar a miopia dos segurados em se aposentar cedo, apesar do cálculo do
benefício com o fator previdenciário ser muito mais favorável com alguns anos de espera. Por
sua vez, os valores “baixos” recebidos por conta do fator previdenciário que incide com a
idade e tempo de contribuição menores podem ajudar a explicar a enorme insatisfação dos
beneficiários.
Os dados apresentados por Pereira (2013) coadunam com esta noção. Mesmo doze anos
depois da criação do fator, os pedidos de ATC parecem “não obedecer” à sua lógica: em 2012
essas aposentadorias se deram em média com apenas cinco meses além do requisito mínimo
de 35 anos no caso dos homens (35,44) e dois meses além do requisito mínimo de 30 anos no
caso das mulheres (30,2 anos) 9. Menos de um terço dos benefícios dos homens e apenas
cerca de um quarto dos benefícios das mulheres foram concedidos com pelo menos um ano
de contribuição adicional além do mínimo de 35/30.
Ilustrativamente, um homem de 55 anos que se aposentasse naquele ano com os 35,44
anos de contribuição correspondentes à média teria um benefício apenas 1,5% maior do que o
que teria com o mínimo de 35 anos exatos. No mesmo sentido, uma mulher de 50 anos que se
aposentasse com os 30,2 anos de contribuição da média daquele ano teria um benefício
menos de 1% maior do que o que receberia com apenas 30 anos, o que evidentemente é uma
vantagem ainda muito pequena. Uma das possibilidades constantemente usada para explicar
este fenômeno de aposentadorias precoces perante o fator previdenciário seria a percepção,
bastante difundida, de que o cálculo do fator “piora” anualmente por conta da revisão da
expectativa de sobrevida da população, o que tornaria prudente pedir o benefício o quanto
antes 10 11.
Sunstein (2013) avalia que a “complexidade pode ter sérios efeitos não intencionais,
incluindo (gerar) indiferença (...) e confusão” nos cidadãos. A complexidade da decisão
referente à ATC no Brasil, conjugada com a insatisfação em relação aos benefícios, pode dar
ensejo ao uso de nudges para melhorar a tomada de decisão daqueles que pedem esse
benefício, a partir do uso das principais descobertas da economia comportamental, ajudandoos a escolher quando se aposentar.
9
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Esta pode ser uma tentativa de abordar o “paradoxo” das aposentadorias por tempo de
contribuição: elas têm regras consideradas ao mesmo tempo pouco generosas pelos segurados
que as recebem e muito generosas pelos especialistas que analisam as contas da Previdência.
Este “empurrão” seria uma intervenção simples, focada em melhorar o planejamento dos
segurados e reduzir as resistências aos benefícios, com sorte atenuando a judicialização de
questões previdenciárias e a pressão política por aumento de gastos.
Um nudge tem o objetivo de superar vieses inconscientes usados em decisões que não são
consideradas racionais, “reenquadrando” as escolhas possíveis. Esta “arquitetura da escolha”
não obriga ninguém a escolher alguma alternativa específica, nem proíbe qualquer opção. Um
nudge também não altera a estrutura de incentivos econômicos existentes. Segundo Thailer e
Sunstein (2008):
As pessoas irão precisar de nudges para decisões que são difíceis e raras,
para quais elas não recebem pronto feedback, e quando elas têm problema
em traduzir aspectos da situação em termos que elas consigam facilmente
entender (...) para escolhas que têm efeitos postergados; as que são difíceis,
infrequentes, e oferecem feedback pobre; e para aquelas em que a relação
entre escolha e experiência é ambígua.

Estas características parecem estar presentes no caso do benefício da aposentadoria por
tempo de contribuição (ATC). Como em outros países, esta é uma decisão obviamente rara e
infrequente (uma mesma pessoa não se aposenta diversas vezes na vida). No Brasil, pode ser
especialmente difícil por conta do cálculo a ser feito em relação à fórmula do fator
previdenciário, que já chegou a ser considerada até em uma decisão da Justiça Federal como
“extremamente complexa – (de) complexidade absurda” 12. Como vimos, a complexidade do
cálculo do benefício foi significativamente aumentada em 2015 após a aprovação da fórmula
85/95 móvel para o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição (que, cabe observar,
não extinguiu o fator). A coexistência dessas duas formas de cálculo torna mais complicada a
tarefa das pessoas de traduzir aspectos da situação em termos que elas consigam facilmente
entender.
Ainda em relação às características listadas por Thaler e Sunstein, esta é uma decisão em
que não se recebe um pronto feedback, que tem efeitos postergados, e em que a relação entre
escolha e experiência é ambígua. Estes três aspectos se aplicariam especialmente ao caso da
aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil por duas características peculiares do
benefício no país já citadas: i) a inexistência da idade mínima, que gera aposentadorias em
idades precoces (média de 55 anos para homens, 52 para as mulheres); e ii) a possibilidade de
12
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acúmulo das rendas do trabalho e da aposentadoria. Essas duas características fazem com que
haja frequentemente um grande distanciamento da experiência de viver de fato como idoso e
de receber como renda de fato apenas a aposentadoria em relação à realidade imediatamente
posterior à escolha de pedir o benefício (ao redor dos 54 anos e talvez acumulando outras
rendas).
No caso aqui analisado, nudges poderiam consistir na apresentação, para o segurado que
deseja se aposentar por tempo de contribuição, de maneira clara e intelegível, de informações
tais como 13:
•
•
•

•
•
•
•

Valor estimado do benefício para cada ano adicional de contribuição além dos
mínimos de 35/30;
Data estimada em que seria possível se aposentar com a fórmula 85/95 móvel;
Data estimada em que o valor do benefício calculado pelo fator previdenciário
seria maior do que o calculado pela fórmula 85/95 móvel (fator previdenciário
maior que 1);
Diferenças (“perdas”) entre o valor do benefício calculado naquela data e os
valores referentes aos itens anteriores;
Alerta de que a aposentadoria é irrenunciável;
Alerta de que contribuições adicionais do aposentado que continua em
atividade não aumentam o valor do benefício;
Dados sobre a satisfação de beneficiários que se aposentaram em condições
semelhantes.

Estas informações poderiam melhorar a tomada de decisão do segurado de quando se
aposentar diante da coexistência das duas fórmulas de cálculo, inclusive uma delas com regra
de transição (a da 85/95). Note ainda que os últimos dois itens informariam sobre a
impossibilidade de obter a desaposentadoria (pelo menos por via administrativa).
Informações como essas poderiam melhorar o entendimento do segurado sobre o sistema,
garantir que sua decisão sobre quando se aposentar seja sólida e contribuir para que sua
escolha não resulte em um benefício que ele venha a considerar insatisfatório no futuro.
Conceitos da economia comportamental que se relacionam com a proposta acima incluem
efeitos de enquadramento ou contexto; ancoragem; aversão à perda; disponibilidade;
saliência; alertas; e influências sociais 14.
Thaler e Sunstein (2008) advogam pelos nudges: “um bom sistema de arquitetura da
escolha ajuda as pessoas a aprimorar suas capacidades de planejar e consequentemente de
13

O Projeto de Lei de Conversão no 4, de 2015, aprovado pelo Congresso Nacional, acatava a Emenda no 50, da
Senadora Lúcia Vânia, à Medida Provisória no 676, com conteúdo semelhante. Tal dispositivo foi vetado pela
Presidência, por impor ao INSS “a necessidade de significativa realocação de recursos humanos e materiais”.
14
Ver Samson (2015).
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escolher opções que as farão ficar em situação melhor”. No mesmo sentido, as diretrizes do
decreto assinado em 2015 pelo presidente Barack Obama sobre o uso da economia
comportamental no governo americano recomendam que gestores encorajem ou facilitem que
os cidadãos tomem ações específicas como poupar para a aposentadoria, e, ao fazê-lo,
considerem como o timing, a frequência, a apresentação ou outros incentivos podem de modo
mais efetivo e eficiente promover este tipo de ação.
Ressalvas
Cabe ressaltar, porém, que, conforme discutido anteriormente, a pertinência do nudge
proposto será menor com o eventual advento de uma idade mínima para a aposentadoria por
tempo de contribuição, já que é justamente a inexistência da idade mínima que cria um amplo
espaço de possibilidades para a decisão relativa à ATC. A idade mínima foi publicamente
defendida pela Presidenta Dilma Rousseff em 2016 15. No entanto, a idade mínima por si não
retira a importância de nudges nos moldes sugeridos, já que ela poderá vir com regras de
transição, manter a possibilidade de aposentados continuarem trabalhando e manter as formas
de cálculo do benefício (inclusive o fator previdenciário) – todos itens que complicam a
decisão para o segurado, mesmo na presença de uma idade mínima.
Outra observação relevante é que este tipo de nudge correria o risco de ser mal
interpretado pelo segurado, que pode ser levado a crer que tem algum direito adquirido em
relação a valores futuros do benefício. As estimativas se baseariam em uma inserção contínua
no mercado de trabalho formal, o que não é a realidade de parcela significativa dos
segurados. Os valores de fato calculados no futuro dependerão do emprego e do salário do
segurado no período, e podem ser inferiores ao inicialmente estimado. Assim, um desafio
seria ressaltar o caráter de estimativa que as informações possuiriam, não vinculando o valor
do benefício em nenhuma data. Este desafio não é trivial, já que um nudge deve ser simples e
claro como os exemplos apresentados, e não denso como um contrato cheio de cláusulas:
quanto maior a quantidade de observações e ressalvas apresentadas, menor será a sua
eficácia.
Considerações finais
A popularidade dos nudges em governos de países desenvolvidos passou até a gerar
preocupações sobre um possível excesso. George Loewenstein e Peter Ubel, alguns dos mais
eminentes pesquisadores da área, alertaram no The New York Times que “a economia
comportamental está sendo usada como um expediente político, permitindo aos formuladores
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de políticas públicas evitar soluções dolorosas, porém mais efetivas baseadas na economia
tradicional” 16.
Richard Thaler, porém, considera que intervenções paliativas baseadas na economia
comportamental podem ser válidas quando a resistência a remédios mais tradicionais for
grande, citando o caso do jurista Cass Sunstein quando chefiou um importante órgão do
governo americano: na impossibilidade política de criar um imposto sobre o petróleo,
medidas amparadas na economia comportamental foram usadas para melhorar a eficiência
energética de combustíveis 17. Nesse sentido, cabe ressaltar que as graves questões conhecidas
em relação à Previdência no Brasil certamente exigem medidas impopulares, aprovação de
leis e de emendas à Constituição. Por mais meritórios e eficazes que possam ser, cabe
ressaltar que nudges não têm potencial para mudar a dramática trajetória do país nesta
questão.

Este texto é baseado no Texto para Discussão no 188 da Consultoria Legislativa do
Senado Federal (“Errar é Humano: economia comportamental aplicada à aposentadoria”).
Disponível em: http://www.senado.gov.br/estudos.

REFERÊNCIAS
ARIELY, D. Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions. New York:
Harper Perennial, 2009.
AUSTIN, R. The Impact of Behavioral Economics on Retirement Plans. Benefits Quarterly. 3º
bimestre, 2013.
BANERJEE, A, V.; DUFLO, E. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global
Poverty. New York: PublicAffairs, 2011.
BENARTZI, S.; THALER, R. Economia Comportamental e a Crise da Poupança para Aposentadoria.
In: ÁVILA, F.; BIANCHI, A. M. (Org.). Guia de economia comportamental e experimental.
Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: EconomiaComportamental.org, 2015.
CLARK, J. W.; UTKUS, S. P.; YOUNG, J. A. Automatic Enrollment: The Power of the Default.
Vanguard, jan. 2015.

16

Economics behaving badly. The New York Times, 14 de julho de 2014. Disponível em:
http://www.nytimes.com/2010/07/15/opinion/15loewenstein.html?_r=0
17
Behavioural economics and public policy. Financial Times, 14 de março de 2014.
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/9d7d31a4-aea8-11e3-aaa6-00144feab7de.html.

www.brasil-economia-governo.org.br

DAVIS, M. Behavior and Energy Savings: Evidence from a Series of Experimental Interventions.
Environmental Defense Fund, 2011.
DOLAN, P.; HALLSWORTH, M.; HALPERN, D.; KING, D.; VLAEV, I. Mindspace: Influencing
Behaviour through Public Policy. Institute for Government, 2010.
GIAMBIAGI. F. Previdência: pelo Bem Estar a Longo Prazo. Entrevista concedida ao podcast da
Rio
Bravo
Investimentos,
nº
311,
2014.
Disponível
em:
https://soundcloud.com/riobravoinvestimentos.
GIAMBIAGI, F. Capitalismo: Modo de Usar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
HERSHFIELD, H. E; GOLDSTEIN, D, G; SHARPE, W. F.; FOX, J.; YEYKELIS, L.;
CARSTENSEN, L. L.; BAILENSON, J. N. Increasing Saving Behavior through Age-progressed
Renderings of the Future Self. Journal of Marketing Research, n. 48, S23-S37, nov. 2011.
HODGES, J. Além da Academia: Como a Psicologia é Adotada em Publicidade e Comunicações. In:
ÁVILA, F.; BIANCHI, A. M. (Org.). Guia de economia comportamental e experimental. Tradução de
Laura Teixeira Motta. São Paulo: EconomiaComportamental.org, 2015.
HOCH, S. J.; LOEWENSTEIN, G. F. Time-inconsistent Preferences and Consumer Self-control.
Journal of Consumer Research, 492-507, 1991.
LEONESIO, M. V. The Economics of Retirement: A Nontechnical Guide. Social Security Bulletin, v.
59, n. 4, 1996.
MADRIAN, B. C.; SHEA, D. F. The Power of Suggestion: Inertia in 401(k) Participation and
Savings. Quarterly Journal of Economics, 116:1149-87, 2001.
MENEGUIN, F.; ÁVILA, F. A Economia Comportamental Aplicada a Políticas Públicas. In: ÁVILA,
F.; BIANCHI, A. M. (Org.). Guia de economia comportamental e experimental. Tradução de Laura
Teixeira Motta. São Paulo: EconomiaComportamental.org, 2015.
MITCHELL, J. P.; SCHIRMER, J.; AMES, D. L.; GILBERT, D. T. Medial Prefrontal Cortex Predicts
Intertemporal Choice. Journal of Cognitive Neuroscience, 23(4): 857-6, abr. 2011.
MURAMATSU, R. Lições da Economia Comportamental para o Desenvolvimento e a Pobreza. In:
ÁVILA, F.; BIANCHI, A. M. (Org.). Guia de economia comportamental e experimental. Tradução de
Laura Teixeira Motta. São Paulo: EconomiaComportamental.org, 2015.
NERY, P. F. Errar é Humano: economia comportamental aplicada à aposentadoria. Brasília: Núcleo
de Estudos e Pesquisas/CONLEG/ Senado, fevereiro/2016 (Texto para Discussão nº 188). Disponível
em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 15 de fevereiro de 2016.
NUNES, B.; ROGERS, P.; CUNHA, G. O Papel do Autocontrole nas Decisões Financeiras. In:
ÁVILA, F.; BIANCHI, A. M. (Org.). Guia de economia comportamental e experimental. Tradução de
Laura Teixeira Motta. São Paulo: EconomiaComportamental.org, 2015.

www.brasil-economia-governo.org.br

OLIVEIRA, F. E. B. Alguns Aspectos Conceituais, Operacionais e Estruturais da Previdência Social
Brasileira. Texto para Discussão nº 53. Rio de Janeiro: Ipea, 1982.
PEREIRA, E. S. Evolução das Idades Médias de Concessão e dos Tempos Médios de Contribuição
das Aposentadorias por Tempo de Contribuição Concedidas entre 1996 e 2012. Revista Previdência
Social, ano III, nº 7, set.-dez. 2013.
READ, D. A Ciência Comportamental e a Tomada de Decisão pelo Consumidor: Algumas Questões
para os Reguladores. In: ÁVILA, F.; BIANCHI, A. M. (Org.). Guia de economia comportamental e
experimental. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: EconomiaComportamental.org, 2015.
RICK, S. LOEWENSTEIN, G. Intangibilidade na Escolha Intertemporal. In: ÁVILA, F.; BIANCHI,
A. M. (Org.). Guia de economia comportamental e experimental. Tradução de Laura Teixeira Motta.
São Paulo: EconomiaComportamental.org, 2015.
SAMSON, A. Introdução à Economia Comportamental e Experimental. In: ÁVILA, F.; BIANCHI, A.
M. (Org.). Guia de economia comportamental e experimental. Tradução de Laura Teixeira Motta. São
Paulo: EconomiaComportamental.org, 2015.
SAMUELSON, W.; ZECKHAUSER, R. J. Status quo Bias in Decision Making. Journal of Risk and
Uncertainty, 1, 7-59, 1988.
STOCK, J. H.; WISE, D. A. Pensions, The Option Value of Work, and Retirement. NBER Working
Paper n. 2686, Ago. 1988.
_______________________. The Pension Inducement to Retire: An Option Value Analysis. In:
WISE, D. A. (Org.). Issues in the Economics of Aging. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
SUNSTEIN, C. Simpler: The Future of Government. New York: Simon & Schuster, 2013.
SUNSTEIN, C. Nudging: Um Guia Muito Breve. In: ÁVILA, F.; BIANCHI, A. M. (Org.). Guia de
economia comportamental e experimental. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo:
EconomiaComportamental.org, 2015.
TABAK, B. M. A Análise Econômica do Direito: Proposições Legislativas e Políticas Públicas.
Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/ Senado, outubro/2014 (Texto para Discussão nº
157). Disponível em: www.senado.leg.br/estudos.
TAFNER, P.; BOTELHO, C.; ERBISTI, R. Por que as Sociedades Precisam de Previdência e do
Estado na Previdência?. In: TAFNER, P.; BOTELHO, C.; ERBISTI, R. (Org.). Reforma da
Previdência: A Visita da Velha Senhora. Brasília: Gestão Pública, 2015.
THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and
Happiness. New York: Penguin Books, 2009.
THALER, R. H.; BENARTZI, S. Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase
Employee Saving. Journal of Political Economy, vol. 112, no. 1, pt. 2, 2004.

www.brasil-economia-governo.org.br

TVERSKY, A.; KAHNEMAN, D. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185
(4157), 1124-1131, 1974.
____________________________. Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk.
Econometrica: Journal of the Econometric Society, 263-291, 1979.
____________________________. The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. Science,
211 (4481), 453-458, 1985.

Este texto está disponível em: http://www.brasil-economia-governo.org.br/?p=2761

