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INTRODUÇÃO:

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece princípios e estratégias

para a gestão dos resíduos, em ordem decrescente de prioridade: não geração e prevenção; redução

na geração; reuso; reciclagem (no caso dos resíduos orgânicos, a compostagem); tratamento;

disposição ambientalmente adequada em aterro sanitário (BRASIL, 2010). Porém, entre 2010 e 2020,

a geração de resíduos sólidos urbanos per capita no país aumentou de 348 kg/ano para 390 kg/ano

(ABRELPE, 2021); e a disposição inadequada, em lixões e aterros controlados, ainda ocorre com

frequência em muitos municípios: quase 40% dos resíduos coletados têm essas destinações

(ABRELPE, 2021). A separação inadequada dos resíduos também prejudica a reciclagem: apenas

13% do total de resíduos urbanos gerados no país tem essa destinação (SILVA, 2017), sendo que os

índices médios de reciclagem permanecem em níveis abaixo de 4% (ABRELPE, 2020).

Uma vez que a problemática da gestão dos resíduos sólidos depende de uma mudança

comportamental (VILA-NOVA et al, 2019), as disposições de políticas como a PNRS devem

representar um guia para adotar práticas que contribuam de fato para a proteção e preservação

ambientais. Economia Comportamental é o termo dado a uma orientação de estudos que visa

entender fenômenos sociais previsíveis e, a partir disso, oferecer alternativas que melhorem a

qualidade de vida das pessoas. Um conceito de Economia Comportamental particularmente

interessante a ambientalistas e gestores públicos é a arquitetura de escolhas ou nudging (literalmente,

“cutucada” em inglês). Thaler e Sunstein (2008) definem o termo da seguinte forma:

“Uma cutucada ou orientação [...] é qualquer aspecto da arquitetura
de escolhas que altera o comportamento das pessoas de maneira previsível
sem proibir nenhuma opção nem mudar significativamente seus incentivos
econômicos. Para ser considerada uma mera cutucada ou orientação, uma
intervenção deve ser fácil e barata de evitar. As cutucadas não são ordens."
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O nudge consiste portanto em um pequeno elemento no ambiente que chama a atenção e

influencia o comportamento (THALER, 2019), podendo ser uma escolha de palavras específicas, ou

até a ordem em que alternativas são apresentadas ou destacadas em um formulário.

Sunstein (2014) apresenta uma relação de nudges que considera mais significativos no

contexto de políticas públicas, indicando que alguns deles têm potencial de apoio à proteção

ambiental. Os dez principais nudges apontados por Sunstein são indicados na Tabela 1:
Tabela 1. Identificação de Nudges, incluindo exemplos práticos no contexto ambiental

Fonte: Sunstein (2014)

Com efeito, a utilização de nudges parece ser um método bastante promissor para aumentar a

efetividade de estratégias e políticas ambientais.

METODOLOGIA:

Este projeto teve como base metodológica a leitura e análise de livros, artigos científicos, leis e

relatórios, entre outros documentos. Após uma revisão bibliográfica sobre definições e conceitos de

Economia Comportamental, realizou-se uma pesquisa utilizando-se as palavras-chave “behavioral

economics", "waste management” e “nudge”. Foram consultadas as bases Science Direct, Scopus e

Google Scholar. Outros artigos foram adicionados posteriormente pelo método snowball (“bola de

neve”), ou seja, encontrados a partir de referências mencionadas em artigos anteriores.

Em cada trabalho, estão sendo levantadas as seguintes informações: ano de publicação e

instituição; local de estudo; tipos de resíduos considerados; nudges identificados; resultados

identificados (tais como redução na geração, descarte correto etc). Os “nudges identificados”

correspondem às estratégias e medidas utilizadas para a melhoria na gestão de resíduos dos

trabalhos em questão. Para classificá-los, foram utilizados os dez principais nudges apontados por

Sunstein (2014), indicados na Tabela 1 anteriormente. Por fim, planeja-se avaliar as estratégias

encontradas quanto à possibilidade de aplicação no contexto brasileiro.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Lorenzoni et al (2007) afirmam que a remoção de barreiras é muito importante para a

realização de intervenções bem sucedidas, sejam barreiras internas, como motivação pessoal, ou

externas, como acessibilidade, conveniência, custos para mudança, entre outras (VLEK e STEG,

2009). Seguindo essa linha de pensamento, Linder et al (2018) buscaram modos de aprimorar a

reciclagem de restos de alimento em Hökarängen, na Suécia. Foram identificadas duas barreiras

principais: a falta de informação sobre a existência das estações de triagem para reciclagem de restos

de alimento e a incapacidade de diferenciá-las em relação a uma estação de triagem comum. A

solução para ambas as barreiras foi a criação de um

folheto informativo de 3 páginas, contendo em sua capa

uma foto da estação de triagem para restos de alimento

(Figura 1) e a frase: “Junte-se a seus vizinhos de

Hovmästargatan, recicle seus restos de alimento!”.

Enfatizar o que a maioria das pessoas faz corresponde

ao nudge “Uso de normas sociais” da Tabela 1, sendo

um modo eficiente de promover comportamentos

pró-meio ambiente, segundo inúmeros estudos

(LINDER et al, 2018).

Constatou-se ao final do experimento, com

suporte estatístico significativo, um aumento no

descarte correto de restos de alimento, em relação ao período pré-recebimento de folhetos e também

ao grupo de controle no mesmo período.

De modo semelhante, Menzer et al (2013) identificaram, num experimento com mais de 1300

indivíduos na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, que a imposição de novas sinalizações

aumentou em 10% a separação correta de resíduos. O aumento foi atribuído a uma melhoria na

propagação da informação, visto que as sinalizações

antigas foram consideradas confusas. As diferenças

podem ser observadas na Figura 2.

Entre as mudanças, é possível identificar:

imagens organizadas e mais correspondentes aos

produtos consumidos nos refeitórios; aumento da

fonte e simplificação da informação escrita;

destaque das imagens, agora aumentadas e

inscritas em circunferências. A utilização de nudges

era presente (a faculdade já apresentava

sinalizações), no entanto foram aprimoradas, com um novo design mais simples e visualmente

atraente.
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Além de estimular o descarte adequado, o uso de nudges também pode ser utilizado para

reduzir o consumo: um experimento controlado realizado no Laboratório de Pesquisa Comportamental

da London School of Economics revelou que o uso de sacolas plásticas em mercados pode reduzir

drasticamente com o auxílio da economia comportamental (CHANDRA, 2020).

Os voluntários tiveram a opção de escolher entre utilizar sacolas plásticas ou suas próprias

sacolas reutilizáveis. No entanto, a pergunta foi apresentada de maneiras diferentes para cinco grupos

distintos, conforme a Tabela 2:

Tabela 2 - Perguntas direcionadas aos grupos. Fonte: traduzido de Chandra, 2020.

O experimento revelou que a simples mudança na estrutura da pergunta (formato padrão

versus formato de resposta sim/não) e a mudança na variação do formato de resposta sim/não pode

afetar consideravelmente a preferência por sacolas plásticas, como mostrado na Tabela 3:
Tabela 3 - Quantidade de participantes que optaram por sacolas plásticas em cada tipo de tratamento,

em %. Fonte: traduzido de Chandra, 2020.

A menor aderência ao uso de sacolas plásticas por indivíduos do formato de resposta sim/não

em relação ao formato padrão, segundo a abordagem da economia comportamental, deve-se à

tendência das pessoas em seguir a inércia da situação, afirmada por Thaler e Sunstein (2008).
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CONCLUSÕES:

Os nudges identificados até o momento foram: regras padrão; simplificação; uso de normas

sociais; divulgação; avisos, gráficos e similares; provocar intenções de implementação.

Para os próximos meses, busca-se aprofundar na revisão e na classificação dos exemplos

encontrados, além de identificar o que pode ser replicado na realidade brasileira. Como a não geração

e a redução do consumo são as estratégias mais desejáveis na hierarquia da PNRS e de outras

políticas de gestão de resíduos, serão priorizados artigos com essa temática para a utilização futura

neste trabalho.
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