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D esde sua criação, em 2015, o Laboratório 

de Inovação e Coparticipação (coLAB-i) 
do Tribunal de Contas da União (TCU) se 
propôs a espalhar a inovação no Tribunal 
e, a partir de 2019, na administração 
pública. Faz parte de sua missão coor-
denar projetos de inovação para gerar 
conhecimentos e experiências replicá-
veis. Com esse intuito, o coLAB-i  propôs à 
Secretaria de Planejamento, Governança e 
Gestão (Seplan) do TCU uma experimenta-
ção dentro do próprio Tribunal utilizando 
Behavioural Insight (BI) e Nudges. 

A Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) traz 
a definição de Behavioural Insights como: 
“uma abordagem indutiva para a formula-
ção de políticas que combina percepções 
da psicologia, ciências cognitivas e ciências 
sociais com resultados testados empirica-
mente para descobrir como os humanos 
realmente fazem escolhas.” (OECD, 2021) O 
estudo dessa abordagem vem sendo muito 
importante para a formulação de políticas 
públicas, ao auxiliar o tomador de decisão 
a optar pela decisão racional.

Nudge, por sua vez, é uma maneira efetiva 
de influenciar o comportamento das 

pessoas, de forma previsível, sem restringir 
a liberdade de escolha e sem mudanças 
em seus incentivos econômicos, para que 
tomem decisões alinhadas a seus próprios 
interesses (THALER & SUNSTEIN, 2009). 

A tradução literal desse conceito é “empur-
rãozinho”, um pequeno estímulo no sentido 
de influenciar as pessoas a adotar compor-
tamentos racionais, e evidencia o caráter 
sutil dessa ferramenta, que pode ser encon-
trada em vários contextos do dia a dia de 
um indivíduo, como em uma estação de 
metrô, nas faixas amarelas que delimitam 
o espaço de segurança dos passageiros.

Em geral, BI e Nudges são muito associados à 
formulação de políticas públicas mais efica-
zes e eficientes com baixo custo. A experiência 
relatada neste documento traz um diferen-
cial, pois as intervenções foram aplicadas para 
tentar induzir os comportamentos desejados 
em um processo de trabalho. 

A experiência, seus resultados, bem como 
os principais aprendizados fazem parte 
desse material, para serem compartilhados 
com os interessados em BI e Nudges apli-
cados à administração pública ou outros 
contextos organizacionais. 
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A experiência iniciou-se por meio da 

participação de um dos integran-
tes do coLAB-i  1 em um curso online da 
Organização iNudgeyou, grupo de ciên-
cia comportamental aplicada localizado 
em Copenhagen, Dinamarca, ofertado 
pela Escola Nacional de Administração 
Pública (ENAP). O curso sobre Behavioural 
Insights – BI (insights comportamentais) e 
Nudges abordou a metodologia chamada 
de Toolkit BASIC. 

BASIC (Figura 1) é uma metodologia que 
analisa comportamentos (behaviours), análi-
ses (analysis), estratégias (strategies), inter-
venções (interventions) e mudanças (changes). 
Segundo a OCDE, a metodologia BASIC 
inclui um conjunto de ferramentas, métodos 
e orientações éticas para ajudar os decisores 
políticos a aplicar a BI de forma responsável 
(OECD, 2019).

Além do BASIC, foi realizado um estudo 
complementar sobre a metodologia 
SIMPLESMENTE, desenvolvida pela ENAP 
(2021). SIMPLESMENTE é uma ferramenta 
que possibilita incorporar os insights 

1  O AUFC Luiz Geraldo Santos Wolmer.

comportamentais (BI) ao processo de dese-
nho, implementação e avaliação de políti-
cas públicas. 

“A intenção é salientar alguns dos 
elementos mais robustos e poten-
tes identificados até o momento no 
campo da economia comportamental 
e na prática de governos e organismos 
internacionais, de forma que possam 
ser enfocados no momento da formu-
lação de uma política ou programa, 
tanto para apoiar o diagnóstico do 
problema quanto para subsidiar o 
aprimoramento da solução proposta.” 
(CAMPOS FILHO, 2020, p. 8)

Tendo em vista o potencial de benefício que 
o uso das ciências comportamentais pode 
gerar na administração pública, enten-
deu-se oportuno experimentar os méto-
dos aprendidos (BASIC e SIMPLESMENTE) 
em um processo interno do TCU. Também 
foram consideradas orientações comple-
mentares oferecidas pelo curso Behavioural 
Insights – BI e Nudges.
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Figura 1: Síntese do framework BASIC

Fonte: OECD (2019), “Tools and Ethics for Applied Behavioural Insights: The BASIC Toolkit”.
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A. PLANEJAMENTO

Para a realização da experiência, foram 
necessárias algumas etapas precedentes: 

B. EXECUÇÃO

2 A etapa da experimentação foi realizada na plataforma Miro, por meio do preenchimento de templates preparados para 
a aplicação das metodologias. Para a realização dessas etapas, foram necessárias 5 (cinco) reuniões de 2 (duas) horas de 
duração com todos os participantes da experiência e mais algumas reuniões internas dos participantes do coLAB-i.

O processo de trabalho escolhido para a 
experimentação foi o planejamento opera-
cional do Tribunal, coordenado pela Seplan. 
Esse processo caracteriza-se pelo registro 
e acompanhamento de ações operacionais 
ou metas utilizando um sistema institucio-
nal do Tribunal, chamado “Planejar”.

No TCU, existem dois momentos por ano 
(março e setembro) em que as unidades 
devem revisar o planejamento para que 
seja reformulado para o próximo período. 
Em setembro de 2021, período da experiên-
cia, estava em curso um desses momentos 
de revisão. 

Ao todo existem 29 secretarias técnicas 
de controle externo no TCU (Secex), espe-
cializadas em funções de governo (saúde, 
educação etc.) ou atividades transversais 
da administração pública federal (aqui-
sições logísticas, tecnologia da informa-
ção etc.). Embora os servidores dessas 

secretárias participem do planejamento 
de suas unidades, em geral os Secretários e 
Assessores estão mais diretamente envol-
vidos nessas atividades e, por isso, utilizam 
o sistema “Planejar”. 

Desse modo, participaram da experiência, 
e foram objeto de alguma intervenção, 38 
pessoas que estavam diretamente envol-
vidas com as atividades de planejamento 
nessas diversas unidades. A experimenta-
ção2, conforme a metodologia BASIC, foi 
organizada em etapas: 

B (Behavioural)

A (Analysis)

S (Strategies)

 I (Intervention) 

C (Change)

Todas essas fases precedentes à experi-
mentação foram realizadas por meio de 
cinco oficinas (Anexo II). 

Apresentação prática do 
uso das metodologias 
BASIC e SIMPLESMENTE. 

Realização de capacita-
ções internas baseadas  
no curso iNudgeyou; e 

Elaboração de um  
plano de projeto  
(Anexo I);



BASIC
B (Behavioural)
A (Analysis)
S (Strategies)
 I (Intervention) 
C (Change)
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Para identificar os comportamentos não 
racionais passíveis de serem alterados com 

a aplicação de BI e Nudges, a equipe do projeto 
definiu qual seria o problema comportamental 
objeto da experiência. Um problema compor-
tamental é um padrão de comportamento 
(atenção, crenças, escolha ou determinação) 
que ocorre, apesar de haver boas razões para 
agir de outra forma. (OECD, 2019). 

A equipe do projeto identificou alguns proble-
mas de comportamento relacionados ao 
processo de planejamento operacional. O 
problema escolhido para ser trabalhado foi: 
“Baixa qualidade das informações presentes 
nos planos formulados pelas unidades”. 

Em seguida, foram identificadas as áreas estra-
tégicas associadas ao problema: “Elaboração 
da Estratégia de Controle”, “Análise e aprovação 
das Estratégias”, “Coordenação do processo”, 
“Comunicação do processo e do resultado”. 
Por meio de um brainstorming, houve então 
o detalhamento de cada área estratégica em 

comportamentos não racionais relacionados 
ao problema. 

Dois comportamentos foram priorizados uma 
vez que eram os mais suscetíveis à aplicação de 
nudges e os mais estratégicos para o planeja-
mento do Tribunal: “Unidade Técnica produzindo 
Estratégias de Controle desvinculadas da trans-
formação social buscada” e “Ausência de diálogo 
prévio entre unidade coordenadora da ação e 
unidades participantes (UTs)”. Para os comporta-
mentos priorizados, foram descritos os padrões 
comportamentais relevantes (quem, compor-
tamento preferido, comportamento não prefe-
rido, contexto) e foram detalhadas as respectivas 
atividades, referentes à arquitetura do processo.

Por fim, foi aplicado um questionário para veri-
ficar se os comportamentos eram passíveis de 
intervenção por BI e nudges. Ao final da etapa, 
os dois comportamentos se mostraram propí-
cios para a experiência. Todo detalhamento de 
como esta fase ocorreu pode ser encontrado no 
Anexo III deste documento.

1. ETAPA B Behaviour (Comportamento)
    IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE COMPORTAMENTOS NÃO RACIONAIS 



BASIC
B (Behavioural)
A (Analysis)
S (Strategies)
 I (Intervention) 
C (Change)
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2. ETAPA A  Analysis (Análise)
    DIAGNÓSTICO/ANÁLISE DOS COMPORTAMENTOS NÃO RACIONAIS PRIORIZADOS 

N esta etapa (Anexo IV), houve o diag-
nóstico dos comportamentos prioriza-

dos. As análises foram feitas pela equipe do 
projeto utilizando a “mandala” ABCD (Figura 
2) do BASIC, que aborda quatro aspectos de 
problemas comportamentais: 

• attention (atenção),
• belief formation (formação de crença/

valores)
• choice (escolha)
• determination (determinação). 

Como é destacado no texto da própria 
Figura 2 (página 20) “um problema compor-
tamental pode ser causado por inúmeros 
fatores dentro de um destes quatro aspec-
tos comportamentais ou por vários fatores 
de mais de um aspecto comportamental” 
(OECD, 2019). 

O método permite ao participante condu-
zir uma investigação sistemática em cada 
aspecto.

A mandala ABCD possui cinco 
“anéis”, sendo que os dois mais inter-
nos (azul claro e branco) auxiliam 
exatamente nesta etapa de análise. 
São eles: 

• Diagnostic aspect  
(aspectos diagnósticos)
contêm as teorias psicológicas 
mais amplas que foram desenvol-
vidas para explicar um aspecto 
particular de um comportamento 
conforme definido pelo ABCD, ou 
seja, sobre atenção, formação de 
crenças, escolha e determinação

• Diagnostic indicators  
(indicadores de diagnóstico)
fenômenos que indicam a rele-
vância de cada domínio de 
diagnóstico.
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70 │ 2. THE BASIC MANUAL 
 

TOOLS AND ETHICS FOR APPLIED BEHAVIOURAL INSIGHTS: THE BASIC TOOLKIT © OECD 2019 
  

Figure 2.6. The ABCD framework 

 
 

Making sense 
of  the world 

provided limited 
memory, attention, 
information & 
processing 
power 

BASIC

Willpower is 
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Forgetting
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Multitasking
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Diagnostic aspect: The 
diagnostic aspect contains the 
broader psychological theories 
that have been developed to 
account for a particular aspect of 
behaviour as defined by the 
ABCD. Thus, the aspect contains 
psychological theories of attention, 
belief formation, choice and 
determination.

Aspects of behavioural 
problems: ABCD distinguishes 
between four aspects of 
behavioural problems – Attention, 
Belief formation, Choice and 
Determination. A behavioural 
problem may be caused by several 
factors within one aspect as well 
as by factors from several aspects. 
ABCD allows the practitioner to 
conduct a systematic inquiry into 
each aspect as well as a matching 
of strategies to problematic 
aspects. 

Behavioural Insights 
strategies: In the outermost 
ring one finds examples of 
behavioural insights 
strategies that contains 
specific behavioural insights 
that may be used to 
understand as well as 
influence target behaviours.

Diagnostic indicators: Certain 
phenomena indicate the 
relevancy of each diagnostic 
domain. These phenomena are 
referred to as diagnostic 
indicators. 

Categories of Behavioural 
Insights strategies: For 
practical convenience 
behavioural insights 
strategies are sorted into 
broad categories that 
function as easily identifiable 
keys to more specific 
behavioural insights 
strategies.

Doubt, 
disappointment

& regret

Figura 2: Mandala ABCD (BASIC)
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Nesta etapa 
foram utilizadas, 
complementarmente à 
mandala ABCD do BASIC, 
as cartas SIMPLESMENTE, 
que têm como objetivo 
auxiliar o diagnóstico 
dos comportamentos 
indesejados por meio de  
12 aspectos-chaves 
mapeados na 
metodologia. 

Os aspectos-chave são:

Ao final da etapa, foi possível identificar os motivos que poderiam levar as pessoas envolvidas no planejamento operacional a adotarem os 
comportamentos indesejados, não racionais. Esse detalhamento está disponível no Anexo IV deste documento.

• SIMPLIFICAÇÃO: limitar a tendência à procrastinação, por meio da simplificação dos processos;

• INCENTIVOS: incentivar a tomada da decisão “racional” por meio da recompensa;

• MENSAGEIRO: influência da pessoa que comunica uma mensagem;

• PRIMING: exposição a um determinado estímulo (cores, sons, palavras) que pode inibir ou desencadear certos 
comportamentos;

• LEMBRETES E COMPROMISSOS: lembretes que ajudam a chamar a atenção (limitada) para nossos objetivos;

• EMOÇÃO: a influência das emoções na tomada de decisão;

• SALIÊNCIA: dada nossa capacidade limitada de atenção tendemos a focar no que é novo (saliente) no nosso 
campo perceptivo;

• MODELOS MENTAIS: conceitos, categorias, identidades, estereótipos, narrativas causais e visões de mundo 
oriundas de uma comunidade (cultura) influenciam o que os indivíduos percebem e como interpretam o que 
percebem;

• EGO: tomamos decisões que sustentem a nossa autoimagem positiva e consistente e agimos de forma a nos 
sentirmos melhor sobre nós mesmos;

• NORMAS SOCIAIS: os indivíduos tendem a buscar conformidade em relação ao comportamento de seus grupos;

• TENDENCIA PELO PADRÃO: o indivíduo tende a manter as decisões consideradas dentro do status quo, ou 
seja, as que parassem ser padronizadas;

• ESCASSEZ: sensação subjetiva de ter mais necessidades que recursos (tempo, financeiro, atenção).
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BASIC
B (Behavioural)
A (Analysis)
S (Strategies)
 I (Intervention) 
C (Change)
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3. ETAPA S Strategies (Estratégia) 
    PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MUDANÇAS NA ARQUITETURA DE ESCOLHA USANDO  
    INSIGHTS COMPORTAMENTAIS E NUDGES 

N esta etapa (Anexo V), foram levantadas 
as possíveis estratégias de aplicação de 

nudges, ainda utilizando a “mandala” ABCD 
do BASIC e as cartas do SIMPLESMENTE. Dos 
cinco “anéis” da mandala ABCD (Figura 2), 
os dois anéis mais externos (salmão e azul 
escuro) auxiliam exatamente nesta etapa de 
definição de estratégia. São eles: 

• Categories of behavioral insights 
strategies  
(categorias de estratégias de insights 
comportamentais)
categorias amplas que funcionam como 
chaves para compreender estratégias mais 
específicas de insights comportamentais.

• Behavioral insights strategies 
(estratégias de insights 
comportamentais)
contêm insights comportamentais especí-
ficos que podem ser usados para entender 
e influenciar comportamentos-alvo.

As cartas SIMPLESMENTE auxiliaram 
a formulação de estratégias para os 
nudges, por meio do fornecimento de 
insights comportamentais, oriundos 
dos doze aspectos-chaves da meto-
dologia, citados anteriormente. 

Nesta etapa, foram levantadas e priorizadas 
as causas determinantes dos comportamentos 
não racionais, bem como as respectivas estra-
tégias de intervenção para “induzir” o tomador 
de decisão a realizar a escolha desejada. 

Houve o detalhamento dos nudges que 
seriam aplicados ao processo de planeja-
mento: qual seria o nudge, sua descrição, o 
formato, o conteúdo e o responsável pela 
sua aplicação.
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BASIC
B (Behavioural)
A (Analysis)
S (Strategies)
 I (Intervention) 
C (Change)
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4. Etapa I Intervention (Intervenção)
    APLICAÇÃO DE INSIGHTS COMPORTAMENTAIS E NUDGES 

Para a aplicação do framework BASIC 
no contexto do processo de trabalho, 

as etapas Intervention (I) e Change (C) foram 
adaptadas. Essas adaptações tiveram que 
ser realizadas, pois não foi possível fazer um 
“experimento randômico controlado”, em 
regra viável no contexto de políticas públi-
cas, que exigiria a criação de grupos de trata-
mento e de teste com um número razoável 
de sujeitos. No caso experimentado, foram 
envolvidas apenas 38 pessoas. 

Foram detalhadas três intervenções, sendo 
uma para o primeiro comportamento 
(“Unidade Técnica produzindo Estratégias 

de Controle desvinculadas da transforma-
ção social buscada”) e duas para o segundo 
(“Ausência de diálogo prévio entre unidade 
coordenadora da ação e unidades partici-
pantes (UTs)”). 

A Tabela 1 (pg 26) apresenta os tratamentos 
previstos para o Comportamento 1.

As Tabela 2 (pg 27) e 3 (pg 28) apresen-
tam os tratamentos definidos para o 
Comportamento 2. Na Tabela 2 é possível 
observar o detalhamento referente ao nudge 
“negociar para controlar I”.
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Tabela 1: Nudges para o comportamento “Unidade Técnica produzindo Estratégias de Controle desvinculadas da transformação social buscada” 

Nudge “Controlar para transformar”

Descrição

É esperado que as unidades técnicas de controle externo, em especial as finalísticas, a partir de alertas emitidos pelo Sistema Planejar e “travas” a serem 
inseridas no sistema, sejam capazes de preencher sua estratégia de controle no Sistema Planejar considerando as adequadas vinculações da ação de 
controle a ser executada, com elementos do sistema de planejamento do Tribunal, em especial objetivo estratégico, diretrizes da gestão e/ou situações-
problema, de modo a permitir a adequada avaliação do potencial transformador da estratégia de controle que está sendo proposta pelas unidades.

Forma
• incluir um pop-up com boas práticas de preenchimento da ação;

• caso não haja vínculo, obrigar o usuário a dizer que não possui vinculação (campos tema e diretriz).

Conteúdo

Responsável Equipe de desenvolvimento do Planejar 

Possível(is) 
causa(s) do 
comportamento

Estratégia(s) 
escolhida(s) para 
nudge

As pessoas ignoram avisos quanto aos 
prazos por estarem desempenhando 

outras atividades urgentes no momento 
em que o aviso é encaminhado

Exigência de dupla confirmação, caso a 
unidade registre estratégia de controle 

sem vínculo a transformação social

As pessoas ignoram os comandos 
para vinculação de ações a objetivos 
e situações-problema por isso não ser 

obrigatório para a conclusão do processo

Pop up inicial de acesso aos sistemas 
de planejamento, com chamadas para 

etapas importantes



Experiência de Behavioural Insights e Nudges em Processo de Planejamento Operacional

CENTRO DE PROMOÇÃO DE CULTURA E INOVAÇÃO | LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO E COPARTICIPAÇÃO (coLAB-i)

2727
As Tabela 2 e 3 apresentam os tratamentos definidos para o Comportamento 2. Na Tabela 2 é possível observar o detalhamento referente ao nudge 
“negociar para controlar I”.

Tabela 2: Primeiro nudge para o comportamento “Ausência de diálogo prévio entre unidade coordenadora da ação e unidades participantes (UTs)”

Nudge “Negociar para controlar I”

Descrição
É esperado que toda unidade coordenadora de ação realize negociação prévia quanto ao escopo e prazo de participação das unidades 
convidadas. Para tanto, o Sistema Planejar deverá estar dotado de funcionalidade que, no momento do envio de todo e qualquer convite, questiona 
a unidade coordenadora se a negociação prévia entre ela e unidades colaboradoras foi realizada.

Forma
• Na tela de convite, inserir no espaço para informações, texto destacando o que precisa ser observado no momento do convite;

• Ao clicar em enviar convite, questionar a unidade se a formalização do convite foi precedida de negociação. A resposta deverá ser gravada em 
tabela de dados específica do Planejar (vinculada ao convite).

Conteúdo (vazio)

Responsável Equipe de desenvolvimento do Planejar 

Possível(is) 
causa(s) do 
comportamento

Estratégia(s) 
escolhida(s) para 
nudge

Inserir pop up no Planejar, quando 
do registro do convite, destacando a 

importância do diálogo prévio

Dupla confirmação no momento 
de envio do convite para o usuário 

confirmar se houver conversa prévio

Não há trava de sistema que 
demande o Convite Prévio. Dessa 

forma, as unidades acabam por gerar 
o convite sem diálogo prévio
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A Tabela 3 detalha o nudge “negociar para controlar II”, também relacionado ao Comportamento 2.

Tabela 3: Segundo nudge para o comportamento “Ausência de diálogo prévio entre unidade coordenadora da ação e unidades participantes (UTs)”

Nudge “Negociar para controlar II”

Descrição
Na segunda-feira, dia 13 de setembro, a Seplan remeterá às coordenações, unidades, assessores e dirigentes da Segecex e-mail com informações 
detalhadas sobre a etapa de convites do planejamento. O e-mail abordará a importância da negociação/discussão prévia das ações de 
colaboração e a forma como essa negociação pode ser retratada de maneira adequada no Sistema Planejar.

Forma
E-mail contendo informações sobre a importância e o período para realização dos convites e do diálogo prévio para acerto de escopo, prazo e 
participações nas ações.

Conteúdo (vazio)

Responsável Leonard

Observações
• O e-mail deve ser enviado na segunda-feira da semana em que se inicia o prazo para realização dos convites no Planejar;

• O e-mail deve ser remetido às coordenações, unidades da Segecex, Dirigentes e assessores.

Possível(is) 
causa(s) do 
comportamento

Estratégia(s) 
escolhida(s) para 
nudge

Unidades acreditam que por estar 
no sistema o convite não precisa ser 

conversado com as partes

E-mail instrucional, orientado 
sobre a importância do 

diálogo prévio ao convite

Unidades acreditam que o convite é 
mera formalidade

Elencar os elementos mínimos 
necessários para um bom 
acordo de colaboração

Não há trava de sistema que 
demande o Convite Prévio. Dessa 

forma, as unidades acabam por gerar 
o convite sem diálogo prévio

Deixar claro no cronograma do 
planejamento que a primeira etapa 

da montagem do PO é a realização/
discussão dos convites



Experiência de Behavioural Insights e Nudges em Processo de Planejamento Operacional

CENTRO DE PROMOÇÃO DE CULTURA E INOVAÇÃO | LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO E COPARTICIPAÇÃO (CoLAB-I)

29
Com os tratamentos das intervenções detalhados, a 
aplicação dos nudges e a coleta de dados de resultados 
ficaram a cargo da Seplan e ocorreram ao longo de apro-
ximadamente quatro semanas. 

Para a coleta dos dados, foi utilizado o sistema “Planejar”, 
que já fornecia dados de registro dos comportamentos e 
a coleta de dados qualitativos, de percepção dos parti-
cipantes, por meio da aplicação de um questionário.
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BASIC
B (Behavioural)
A (Analysis)
S (Strategies)
 I (Intervention) 
C (Change)
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5. Etapa C Change
    DISSEMINAÇÃO DAS INTERVENÇÕES EXITOSAS EM GRANDE ESCALA 

A etapa Change (C) pressupõe a dissemi-
nação posterior das intervenções exito-

sas em toda a população (escala). Contudo, 
no contexto do TCU, as intervenções exito-
sas já haviam contemplado toda a popula-
ção que era diretamente envolvida com o 
processo de planejamento. Por esse motivo, 
a etapa não foi necessária porque não havia 
o que ser escalado. 
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RESUL-
TADO



Experiência de Behavioural Insights e Nudges em Processo de Planejamento Operacional

CENTRO DE PROMOÇÃO DE CULTURA E INOVAÇÃO | LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO E COPARTICIPAÇÃO (coLAB-i)

3333
A partir dos dados coletados, foi possível 

analisar em que grau os comportamen-
tos desejados foram praticados, e a percep-
ção dos nudges aplicados por aqueles que 
participaram do processo de planejamento. 
Como não houve um grupo de controle (que 
não teria recebido as intervenções), optou-se 
por comparar os resultados do experimento 
com o ciclo anterior de revisão do plane-
jamento, que ocorrera em março de 2021, 
quando não houve nenhuma intervenção. 

A Tabela 4 mostra esse impacto em relação 
ao Comportamento indesejado 1: “Unidade 
Técnica produzindo Estratégias de Controle 
desvinculadas da transformação social 
buscada”. Ao analisar esses resultados, a 
equipe concluiu que os nudges aplicados 
ao processo de planejamento influenciaram 
positivamente as pessoas, ou seja, houve 

uma maior incidência dos comportamen-
tos desejados, em comparação com o ciclo 
anterior de planejamento.

Na última revisão do planejamento, em 
março de 2021, quase 25% das ações 
não tinham vinculação com objetivo ou 
com a diretriz, e mais da metade (66,6%) 
não tinham vinculação com a situação 
problema. Com a aplicação dos nudges, 
somente 3,3% das ações passaram a não 
ter vinculação com o objetivo, enquanto 
apenas 6,3% das ações deixaram de ter 
vinculação com a diretriz. Já as ações 
sem vinculação com a situação problema 
continuaram com percentual alto (62,5%). 
Entretanto, essas ações não receberam o 
nudge de confirmação de não vinculação 
no sistema, que não foi implementado por 
limitações do sistema utilizado. 

Tabela 4: Resultados relacionados ao Comportamento 1 antes e após as intervenções

Antes (Março/2021)
447 ações

Depois (Setembro/2021)
912 ações

Ações sem objetivo 24,6% 3,3%

Ações sem diretriz 24,1% 6,3%

Ações sem vínculo com situação problema 66,6% 62,5%
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Observa-se também que, de março para 
setembro de 2021, houve um aumento signi-
ficativo no total de ações, de 447 para 912. 
Mesmo com esse aumento, o percentual de 
ações sem vinculação com o objetivo ou com a 
diretriz caiu consideravelmente. A partir desses 
resultados, foi possível concluir que o nudge de 
confirmação de não vinculação embutido no 
sistema teve impacto no resultado alcançado 
e produziu o comportamento esperado. 

Para o Comportamento 2, “Ausência de diálogo 
prévio entre unidade coordenadora da ação 
e unidades participantes (Uts)”, não foi possí-
vel uma comparação quantitativa com o ciclo 
anterior (março de 2021), porque não havia um 
registro prévio sobre a relação dos convites 
entre as unidades. Essa comparação somente 
poderá ser realizada no próximo ciclo de 
planejamento, a partir desta experiência.

Para coletar a percepção das pessoas em 
relação às mensagens exibidas pelo sistema 
Planejar para os dois comportamentos, 
optou-se por realizar uma pesquisa qualita-
tiva, enviada quatro semanas após as interven-
ções serem finalizadas. Dos 38 envolvidos, 16 
responderam ao questionário do Forms Office 
(Anexo VI). A Figura 3 apresenta as percepções 
em relação ao alerta para o Comportamento 1.

Figura 3: Percepção em relação às mensagens exibidas pelo Planejar – Necessidade de vincu-
lação de ações aos objetivos estratégicos, às situações-problema e às diretrizes da gestão

Positiva62%

8%

15%

15%

Negativa

Neutra

Não percebi
essas mensagens
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Figura 4: Percepção em relação às mensagens exibidas pelo Planejar - Necessidade de nego-

ciação prévia de ações conjuntas
Como resultado, verifica-se que 77% dos 
respondentes apresentaram percepção 
positiva ou neutra em relação às mensagens, 
enquanto 15% não perceberam que houve 
mudança no sistema, e outros 8% afirma-
ram uma percepção negativa quanto a esse 
nudge. Em relação àqueles que relataram não 
ter percebido a mudança no sistema, não foi 
possível saber se, mesmo não tendo conscien-
temente lembrança dos nudges aplicados, se 
comportaram ou não da maneira esperada.

A Figura 4 sintetiza as respostas sobre 
a percepção em relação às mensagens 
exibidas pelo sistema Planejar para o 
Comportamento 2.

Como resultado, verifica-se que 69% tiveram 
uma percepção positiva ou neutra em relação 
as mensagens, enquanto 31% afirmaram que 
não perceberam essa mudança no sistema. 
Nenhum dos envolvidos alegou uma percep-
ção negativa quanto a essas mensagens. 

Em resumo, de modo geral, considera-se 
que as intervenções foram bem-sucedidas, 
sobretudo ao se constatar que, após a apli-
cação dos nudges, 96,7% das ações foram 
associadas aos objetivos estratégicos e 
93,7% às diretrizes. A Seplan declarou que 

pretende manter as alterações no sistema, 
além de ter interesse de estudar, posterior-
mente, outras formas de aplicar economia 
comportamental nos processos de trabalho 
de sua responsabilidade.

O experimento foi apresentado por meio 
de um pitch na Semana de Inovação de 
2021, no qual foram discutidos os impactos 
causados com a experimentação no TCU.

Positiva61%

0%

8%

31%

Negativa

Neutra

Não percebi
essas mensagens
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ANEXOS
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ANEXO I PLANO DE PROJETO

Atividade Método/Produtos Duração Participantes Período Data/Hora

1. Introdução e nivelamento sobre 
BI/nudges

Exposição dialogada

Conceitos e exemplos de uso de EC e BI/nudges
Plano de trabalho validado

2h
Equipe do projeto 
(CoLAB-I + Seplan)

2 a 6/ago

02/ago – 14h

2. Exploração de exemplos de 
uso do método Basic

Apresentação dos passos, templates e papéis de trabalho 
de dois casos de trabalho executados no curso: vacinação 
e evasão de cursos Enap

2h
Equipe do projeto  
(CoLAB-I + Seplan)

04/ago – 14h

3. Exploração de exemplos de 
uso do método Simplesmente

Apresentação dos passos, templates, cartas e 
exemplos sobre Simplesmente  

(caso Aneel)
2h

Equipe do projeto  
(CoLAB-I + Seplan)

06/ago – 14h

4. Etapas B (Behaviour) do 
método BASIC e Definição* do 
método Simplesmente

(*) Definição = fazer fluxo e 
escolher comportamentos

Produção conjunta dos produtos: 
Redução, padrão, fluxo, e 
filtro de prioridade sobre o(s) 
comportamento(s) escolhidos

Esboços da redução de comportamentos, padrão de 
comportamentos prioritários (preliminar) e do fluxo do 
processo de trabalho de planejamento.

Dados históricos de comportamentos não racionais 
(quem, frequência, contexto)

4h
Equipe Seplan

+ Pessoas chave 
identificadas?

9 a 13/ago
A critério 
da Equipe 
Seplan

Produção conjunta dos produtos: Redução, padrão, 
fluxo, e filtro de prioridade sobre o(s) comportamento(s) 
escolhidos

2h
Equipe do projeto  
(CoLAB-I + Seplan)

16 a 20/ago

16/ago – 14h

5. Etapas A (Analysis) do método 
BASIC e Análise do método 
Simplesmente

Produção conjunta de insights, via aplicação da mandala 
ABCD (BASIC) e transposição dos insights para as 12 
Cartas de Análise do Simplesmente

4h

Equipe do projeto  
(CoLAB-I + Seplan)

18/ago – 14h

Validação dos insights de Análise das cartas do 
SIMPLESMENTE

20/ago – 14h

Apresentação das Etapas Análise (A do BASIC e do 
Simplesmente) para pessoas chaves convidadas

Equipe do projeto (CoLAB-I 
+ Seplan) + pessoas chave

20/ago    15h
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Atividade Método/Produtos Duração Participantes Período Data/Hora

6. Etapas S (Strategies) do 
método BASIC e Ideias de 
Intervenção do método 
Simplesmente

Produção conjunta de nudges, via aplicação da mandala ABCD 
(BASIC) e transposição dos nudges para as 12 Cartas de Ideias 
de Intervenção do Simplesmente

** complemento “Determination” para o 1º comportamento e 
execução do 2º comportamento

3h Equipe do projeto 
(CoLAB-I + Seplan)

+

Pessoas chave 
identificadas

23 a 30/
ago

23/ago

14h – 15h30 
(segunda)

** 25/ago

14h – 15h30

(quarta)

Apresentação sobre Desenho e Execução de um Experimento 
(Etapas I do BASIC e Testagem do Simplesmente)

0,5h

25/ago

15h30-16h 

(quarta)

6. Etapas I (Intervention) do 
método BASIC e Testagem 
do método Simplesmente – 
preparação

Preparação da intervenção: detalhamento dos 
comportamentos, escolha/construção de nudges a aplicar, 
cronograma de aplicação de nudges
* Não será feito um experimento real randomizado, 
considerando a quantidade de sujeitos (20 secretarias) e 
restrições do contexto pata aplicação apenas parcial do 
tratamento

4h

Equipe do projeto 
(CoLAB-I + Seplan)

+

Responsáveis pelo 
processo na Seplan

27 a 31/ago  

de forma 
assíncrona, 
por 
solicitação 
Seplan.

Validação dos nudges e do detalhamento dos comportamentos.

Validação dos insights de Estratégias das cartas do 
SIMPLESMENTE.

Combinação dos meios de acompanhamento da produção de 
nudges (Trello do backlog dos sistemas afetados) e da apuração 
dos comportamentos: extração de dados dos sistemas e análise 
(Excel)

Preparo 
de 

nudges e 
papéis de 
trabalho 

(2h)

01/set – 14h 
(quarta)

Reunião de acompanhamento da produção de nudges:

Acompanhar andamento da produção dos nudges propostos

Conhecer mais detalhes da aplicação dos nudges, prevista para 
se iniciar em 13/setembro

• Alterações de sistema

• E-mail

0,5 h

Equipe do projeto 
(CoLAB-I + Seplan)

+

Responsáveis pelo 
processo na Seplan

2 a 10/ago
06/ago – 14h 
(segunda)
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Atividade Método/Produtos Duração Participantes Período Data/Hora

7. Etapas I (Intervention) do 
método BASIC  e Testagem 
do método Simplesmente 
execução

Reuniões de 
acompanhamento

Execução do experimento: aplicação de nudges, 
monitoramento e comunicação com Secex.

Acompanhar andamento da aplicação 
dos nudges; e desenhar estratégia de apuração dos 
resultados (Análise de dados dos sistemas e pesquisa 
qualitativa)

X h

(a depender 
da variedade 
de nudges e 
necessidade de 
comunicação)

3h

Responsáveis pelo  
processo na Seplan

Equipe do projeto  
(CoLAB-I + Seplan)

13 a 30/set

13/set  
(segunda)

20/set  
(segunda)

27/set  
(segunda)

Sempre 
14h-15h

8. Etapas I (Intervention) 
do método BASIC 
e Testagem do 

método Simplesmente – 

avaliação

Comparação dos comportamentos: antes e depois da 
aplicação dos nudges; conclusões (2 oficinas).

Apresentação, detalhamento e validação do cronograma (04 
a 08/out):

a) preparar questionário da pesquisa 
qualitativa (Forms) – incluindo teste com convidados e/
ou  1 ou 2 Secex(?)

b) identificar respondentes das Secex

c) definir templates da apuração “antes e depois”

11 a 15/out:

d) extrair dados dos sistemas -comportamentos “antes e 
depois”

e) aplicação questionários + prazo resposta – início: 13/out

18 a 22/out:

f) Produzir relatórios/estatísticas “antes e depois” – 18 a 22/out

g) Compilar/consolidar respostas dos questionários – 18 a 22/out

4h

Equipe do projeto 
(CoLAB-I + Seplan)

Responsáveis pelo 
processo de trabalho 
na Seplan

4 a 22/out

04/out
14h-15h

9. Relatório
Produção conjunta do relato do experimento (jornada) e 
validação final (elaboração CoLABorativa e oficina de 
validação)

6h
Equipe do projeto 
(CoLAB-I + Seplan)

25 a 29/out
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ANEXO II OFICINAS

Nas oficinas, conceitos básicos de economia comportamental, 
nudges e behavioural insights, foram apresentados e, posterior-

mente, as metodologias a serem aplicadas na experiência (BASIC e 
SIMPLESMENTE). Essa capacitação inicial teve o suporte de materiais 
elaborados pelo integrante do coLAB-i  responsável pela experiência, 
tomando como referência o curso da iNudgeyou e a documentação 
disponível do Método SIMPLESMENTE.

Para o alinhamento, foi necessária a realização de 5 (cinco) oficinas:

• 1ª OFICINA
A primeira oficina consistiu na apresentação do plano de trabalho 
para os participantes, que levou apenas 30 minutos, com os obje-
tivos, etapas, riscos e cronograma do projeto. Além disso, deu-se 
início à exposição de conceitos e exemplos de uso de EC e BI/nudges.

• 2ª OFICINA
A segunda oficina foi dedicada à apresentação de dois casos de 
trabalho desenvolvidos no curso do iNudgeyou, com a utilização 
do Toolkit BASIC, e que tinham como objeto vacinação contra a 
Covid-19 e evasão de cursos na Enap. Foram mostradas as etapas 
realizadas nesses casos, os templates utilizados e papéis de trabalho.

• 3ª OFICINA
A terceira oficina foi dedicada à apresentação da metodolo-
gia SIMPLESMENTE, em especial de um caso para evidenciar 

etapas realizadas, templates utilizados, cartas da metodologia 
SIMPLESMENTE e exemplos sobre sua aplicação.

A quarta e a quinta oficinas não foram previstas inicialmente no 
cronograma, mas foram feitas dentro do período explicitado no plano 
de projeto para o alinhamento técnico dos participantes no tema. 
Percebeu-se a necessidade de realizá-las para que os participantes 
tivessem o conhecimento prático um pouco mais aprofundado nos 
instrumentos que seriam utilizados na experiência, respectivos às meto-
dologias BASIC e SIMPLESMENTE.

• 4ª OFICINA
Na quarta oficina, foi apresentado detalhadamente o framework 
BASIC.

• 5ª OFICINA
Na quinta oficina houve o detalhamento e aprofundamento nas 
cartas produzidas pela ENAP sobre a metodologia SIMPLESMENTE. 
Além disso, comentou-se brevemente a respeito dos próximos passos 
para aplicar as metodologias e iniciar a experiência.
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ANEXO III DETALHAMENTO DA ETAPA B (BEHAVIOUR)

O primeiro passo da Etapa B foi a “Behavioural Reduction” (Figura 6), 
contemplando: 

1. Identificação do problema geral:
• Baixa qualidade das informações presentes nos planos formula-

dos pelas unidades;

2. Identificação das áreas estratégicas associadas ao problema, que 
foram: 
• Elaboração da Estratégia de Controle, 
• Análise e aprovação das Estratégias, 
• Coordenação do processo, 
• Comunicação do processo e do resultado, e; 

3. Detalhamento de cada área estratégica em comportamentos 
mensuráveis.

Os comportamentos marcados em formato de paralelogramo foram, a 
princípio, priorizados pela equipe para serem detalhados, a saber: 

• Comportamento 1: Unidade Técnica produzindo Estratégias de 
Controle desvinculadas da transformação social buscada; 

• Comportamento 2: Ausência de diálogo prévio entre unidade coor-
denadora da ação e unidades participantes (UTs), e 

• Comportamento 3: NEC demora a definir parâmetros para Unidades 
elaborarem seus planejamentos.
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Figura 5 - Behavioural Reduction

Baixa qualidade das informações presentes nos planos formulados pelas unidades

Problema geral

Áreas estratégicas

Comportamentos

Elaboração da Estratégia 
de Controle

Análise e aprovação das 
Estratégias

Coordenação do 
processo

Comunicação do 
processo e do resultado

Unidades Técnicas 
apresentam convites 

mal especificados, sem 
detalhar o papel dos 
demais participantes

Falta de diálogo com as 
unidades (Coordenações)

Não avaliação do 
impacto das ações 

(Coordenações)

Coordenações se 
distanciando das 

Unidades

NEC muda com 
frequência elementos 

chave do planejamento 
(Ex.: Cadeia de Valor)

Seplan não fornece 
ferramentas de 

capacitação suficientes

Não divulgação de 
calendário detalhado 

do processo de 
planejamento (Seplan) 

Seplan apresenta 
fluxo insuficiente 

para conhecimento 
do processo de 
planejamento.

Unidade Técnica 
produzindo Estratégias de 

Controle desvinculadas 
da transformação  

social buscada 

As ações são mal 
detalhadas - descrição, 

benefícios etc (UTs)

Ausência de diálogo 
prévio entre unidade 

coordenadora da ação 
e unidades participantes 

(UTs) 

Descumprimento 
das etapas e prazos 

inicialmente previstos no 
planejamento (UTs)

Unidade Técnica 
apresentando convite 

fora do prazo

Planos não são 
analisados em conjunto - 
visão míope da estratégia 

de controle (NEC)

Desconhecimento 
do processo de 
planejamento 

(Coordenações)

NEC demora a passar 
parâmetros para 

Unidades elaborarem 
seus planejamentos

NEC participa pouco 
com a Seplan nos 

processos decisórios do 
planejamento. 

Seplan não apresenta 
cronograma de 

planejamento com 
antecedência suficiente

Divulgação insuficiente do 
resultado do processo - 

planos formulados, metas 
e trabalhos principais 

(Seplan/NEC)

Unidade Técnica aloca 
pouco tempo para o 
planejamento, só o 
necessário, quando 
cobrada para tanto

Unidades montam as 
estratégias antes das 

diretrizes e da definição da 
transformação social buscada 
(inversão no caminho lógico 
de construção da Estratégia 

de Controle)

Preenchimento dos 
planos apenas no final 
do prazo - dificulta o 

acompanhamento por 
parte do NEC e Seplan (UTs)
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Em seguida, deu-se início à descri-
ção dos padrões de comportamen-
tos relevantes, por meio de outra 
ferramenta, o “Behavioural Pattern 
Description” (Figura 6), que consiste 
no detalhamento dos comporta-
mentos priorizados na etapa ante-
rior, nos seguintes itens: 

• Quem? (agente do comporta-
mento): De quem é o compor-
tamento que queremos mudar? 
Quantas pessoas o grupo-alvo 
contém? 

• Comportamento Preferido: 
Que comportamento queremos 
alcançar e qual é a taxa atual de 
conformidade? 

• Comportamento não preferido: 
Qual é o comportamento que 
gostaríamos de mudar e qual é a 
taxa atual de não conformidade? 

• Contexto: Em que contexto o 
comportamento ocorre?

Figura 6: Behavioural Pattern Description para o Comportamento 1

Unidade Técnica produzindo Estratégias de Controle desvinculadas da transformação social buscada 

Quem?

Quando (contexto): 

Comportamento preferido

Comportamento não-preferido

N=

% atual:

% atual:

Unidades 
Técnicas

Unidades, ao criarem estratégias de controle, busquem 
garantir nexo causal entre as ações de controle e o 

resultado social buscado, vinculando-as adequadamente 
aos objetivos estratégicos e às situações-problema 

registradas no Conhecer.
20

75% das ações 
finalísticas 
vinculadas 
a objetivos 

estratégicos

25% das ações 
finalísticas 

desvinculadas 
de objetivos 
estratégicos

Não vincular as 
ações aos objetivos 
estratégicos, ou à 

transformação social 
buscada

34% das ações 
finalísticas 
vinculadas 

a situações-
problema

66% das ações 
finalísticas 

desvinculadas 
de situações-

problema

Momento de 
Criação das 

Estratégias de 
Controle

Momento de 
Revisão das 

Estratégias de 
Controle

Vincular as ações aos 
objetivos estratégicos, 
ou à transformação 

social buscada, de forma 
equivocada, sem atentar 

ao nexo causal
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Figura 7: Behavioural Pattern Description para o Comportamento 2

Ausência de diálogo prévio entre unidade coordenadora da ação e unidades participantes (UTs) 

Quem?

Quando (contexto): 

Comportamento preferido

Comportamento não-preferido

N=
% atual:

% atual:

Unidade 
Coordenadora 

da Ação 

Unidade 
Convidada

NEC

Unidades conversem 
sobre colaborações 

antes de emitir o 
convite via sistema

20 unidades
652 convites 

de ação meta 
enviados/
recebidos Aproximadamente 

34%/ 

Aproximadamente 
65%

Unidades emitem 
convites de colaboração, 

sem esclarecer ou 
combinar escopo de 
forma antecipada

Durante a 
etapa de 

elaboração 
do Plano 

Operacional
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Figura 8: Behavioural Pattern Description para o Comportamento 3

NEC demora a passar parâmetros para Unidades elaborarem seus planejamentos

Quem?

Quando (contexto): 

Comportamento preferido

Comportamento não-preferido

N=
% atual:

% atual:

NEC
Antes da elaboração das estratégias de controle, as 
unidades e a Seplan receberiam, de forma clara e 
explícita, as diretrizes para cada período do Plano 
Operacional, bem como informações sobre ajustes 

estruturais necessários ao processo de planejamento

0 Informações divulgadas 
60 dias antes do prazo 

previsto para conclusão do 
planejamento operacional

60 dias de atraso 
na divulgação das 

diretrizes (abril 
frente a fevereiro)

Unidades são constantemente surpreendidas por 
alterações de nomenclatura, de etapas e fluxos no 
planejamento, bem como da necessidade de fazer 
conexões entre estratégias pré-definidas e diretrizes 

posteriormente comunicadas

: Principalmente 
no início da 

gestão (janeiro de 
cada 2 anos)

Nos 2 meses 
antecedentes aos 

novos períodos 
dos PO’s 
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Após o preenchimento das três ferramentas, 
os participantes perceberam que o terceiro 
comportamento (“NEC demora a definir 
parâmetros para Unidades elaborarem 
seus planejamentos”) deveria ser retirado 
da nossa experiência, pois a definição dos 
parâmetros pelo NEC já havia sido reali-
zada e, por isso, não seria mais cabível inter-
venção por meio de nudges.

Em seguida foi elaborado o “Behavioural 
Flow Chart” (Figura 9 - pág. 48), que consis-
tiu no mapeamento dos dois comportamen-
tos priorizados.

 O “Behavioural Flow Chart” detalha as ativida-
des pertencentes ao processo. É importante 
a realização desse mapeamento em grupo 
para que todos tenham uma noção comum 
da arquitetura de um processo. No caso do 
experimento, os dois comportamentos traba-
lhados pertenciam a um mesmo processo e 
foram mapeados em conjunto.

COMO CONSTRUIR UM FLUXOGRAMA?

Os fluxogramas são desenhados usando setas e formas de vários tipos.

uma etapa do processo que representa uma atividade (representado por um retângulo)

um decisão que constitui um momento decisivo (representado por um losango)

o início ou o final de um processo (representado por uma forma oval)

setas que conectam os símbolos e mostram o fluxo do processo

atrasos que representam um período de tempo

 OS POST-ITS COLORIDOS DEVEM SER TRADUZIDOS: 

OBSERVAÇÃO ATENÇÃO PROPOSIÇÃO
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Figura 9: Behavioural Flow Chart - Unidade Técnica produzindo Estratégias de Controle desvinculadas da transformação social buscada

INÍCIO
MUC (mapeamento 
universo de controle)

Identificação  
das SP’s, R, O

As Unidades 
registraram as SP, R, O 

conforme processo formal de 
identificação, com rito 

baseado em riscos.

Priorização 
das SP, R, O, 

conforme 
Diretrizes

As unidades 
receberam 

as diretrizes das 
coordenações até 60 dias 

antes da entrega dos ajustes 
do Plano Operacional 

do respectivo 
período

As SP, R, O conforme 
diretrizes recebidas

Definição da 
Transformação 
Social buscada/ 
Valor agregado

As UT’s, definiram 
o Valor Agregado 

antes da elaboração da 
ECont?

As UT’s 
registraram 

nos sistemas o Valor 
Agregado, relacionado 

a SP, R, O, antes da 
definição da 

ECont.

ECont - Estratégia de Controle
O - Oportunidade
R -Risco
SP - Situação Problema
MUC - Mapeamento do Universo de Controle
SP - Situação Problema
OE - Objetivo Estratégico
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Elaboração de 
EC Apropriada

Cadastro da Ação no 
Planejar

Cadastro da Ação no Planejar

Ações submetidas para homologação

Plano submetido para a aprovação
Aprovação da 

ECont pelo NEC

Envio de Convite

Aceitação de convite

A UT considera 
sua maturidade 

frente à clientela quando 
da elaboração da 

ECont

O NEC 
analisou o 

alinhamento estratégico, 
bem como a clareza 

das ECont

As ações do 
plano foram des-

critas de maneira ade-
quada, em especial quanto aos 
campos de descrição, produtos, 

benefícios a serem alcan-
çados e vinculação 

estratégica

As Unidades 
Conversam sobre 

colaborações, antes de 
emitir o convite de 

Colaboração?

Conversa 
e explicação 
de escopo da 
colaboração

FIM

FIM
Aprovação pelo 

NEC

Preenchi-
mento dos campos des-

crição, produtos, benefícios e vinculação 
estratégica contém informações que permitam 

avaliar de maneira adequada 
ação

Coordena-
ção dialoga com 

unidade sobre a con-
sistência do 

plano

A UT 
considerou a 

proposta de valor 
construída para 
montagem da 

ECont

Tempo de espera do aceite Tempo de espera do aceite
não aceito

não aceito

Aceito
Aceito
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No mapeamento, ficou evidente que o comportamento indesejado 
“Unidade Técnica produzindo Estratégias de Controle desvincula-
das da transformação social buscada” possui uma grande relevân-
cia para os processos de planejamento do TCU, uma vez que ele é 
anterior ao início do cadastro das ações de planejamento no sistema 
Planejar. Desse modo, esse comportamento indesejado poderia 
prejudicar a qualidade das ações propostas.

O comportamento “Ausência de diálogo prévio entre unidade 
coordenadora da ação e unidades participantes (UTs)”, por sua 
vez, está relacionado a ações que são propostas por uma unidade, 
denominada coordenadora, e que precisam do envolvimento de 
outras unidades (participantes) para serem executadas. As unida-
des participantes são convidadas via sistema de planejamento 
pela unidade coordenadora. Há previsão normativa de que haja 
um entendimento prévio entre as unidades para que sejam nego-
ciadas as condições de participação, e as unidades convidadas 
possam avaliar a proposta e aceitá-la ou não.  Embora esteja 
previsto normativamente, esse diálogo prévio muitas vezes não 
acontece e, por isso, muitos convites são recusados sem qualquer 
análise ou mesmo ignorados.

A próxima etapa teve como objetivo verificar se esses comportamen-
tos são passíveis da intervenção por BI e nudges. Essa etapa consiste 
em um “Priority Filter” (Filtro de prioridade), no qual cada comporta-
mento é avaliado por meio de um questionário em que, para cada 
questão levantada, será atribuída uma nota de concordância, que 
pode variar de 1 a 5, sendo a nota 1 (pouca concordância) e a 5 (muita 
concordância). Após a atribuição de todas as notas, elas são soma-
das para que se encontre o escore final (Figuras 10 e 11).

AS PERGUNTAS PRESENTES NO QUESTIONÁRIO SÃO:

1. O comportamento parece intuitivamente um problema de 
comportamento? Ou seja, o comportamento ocorre apesar de 
as pessoas terem bons motivos para agir de outra forma quando 
julgadas por elas mesmas?

2. A mudança de comportamento é uma prioridade institucional? Ou 
seja, um grupo de formuladores de políticas no domínio avaliaria 
intuitivamente a mudança de comportamento como uma priori-
dade institucional?

3. Mudar o comportamento pode servir como uma “prova de 
conceito”? Ou seja, um sucesso na mudança de comportamento 
serviria como uma prova de conceito para abordar um conjunto 
mais amplo de questões de política?

4. Ter como alvo o comportamento específico é incontroverso? Ou 
seja, os formuladores de políticas, cidadãos e organizações sociais 
relevantes concordariam que é legítimo tentar mudar o compor-
tamento com o BI?

5. As partes interessadas relevantes estão motivadas e prontas para 
se engajar? Ou seja, as partes interessadas relevantes teriam 
tempo e disposição para se envolver em um projeto relacionado 
ao comportamento se você solicitasse a CoLABoração deles?

6. As arenas relevantes estão acessíveis para o projeto de BI? Ou 
seja, as arenas nas quais o problema se desdobra são acessíveis 
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à equipe de BI em relação a questões de 
propriedade e/ou privacidade?

7. Os dados relevantes estão acessíveis? 
Será relativamente fácil obter dados 
existentes ou registrar dados comporta-
mentais à luz de questões práticas e/ou 
éticas?

8. O comportamento parece teoricamente 
um problema comportamental? Ou seja, 
o comportamento é um resultado prová-
vel de limitações psicológicas, heurísticas 
e hábitos, apesar das pessoas terem boas 
razões para agir de outra forma quando 
julgadas por si mesmas?

9. As razões para uma mudança de 
comportamento estão bem documenta-
das? Ou seja, as evidências que susten-
tam as questões (1 e 8) são produzidas por 
metodologias compatíveis com as teorias 
psicológicas que sustentam o BI?

10. Problemas semelhantes foram resolvi-
dos com Behavioral Insights? Ou seja, 
você pode identificar estudos ou proje-
tos onde o BI foi aplicado a um problema 
semelhante?

Figura 10: Priority Filter para o Comportamento 1

COMPORTAMENTO: Unidade Técnica produzindo Estratégias de 
Controle desvinculadas da transformação social buscada

QUESTÕES PARA A PARTE 
INTERESSADA PONTUAÇÃO
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54321PERGUNTA 2

54321PERGUNTA 3

54321PERGUNTA 4

54321PERGUNTA 5

54321PERGUNTA 6

54321PERGUNTA 7

PONTUAÇÃOQUESTÕES PARA A  
EQUIPE DE BI

54321PERGUNTA 8

54321PERGUNTA 9

54321PERGUNTA 10

41PONTUAÇÃO FINAL
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Figura 11: Priority Filter para o Comportamento 2 Ao final desta etapa, os dois comportamentos 

acabaram tendo a mesma nota e se mostra-
ram propícios à aplicação de BI e nudges.

O preenchimento do “Priority Filter” encerra a 
etapa B. Nesse ponto, todos os participantes 
estavam bem mais conscientes dos compor-
tamentos e de como eles ocorriam, como 
impactavam o planejamento e quão susce-
tíveis à aplicação de BI e nudges eles eram. 

COMPORTAMENTO: Ausência de diálogo entre unidade coordenadora 
da ação e unidades participantes (UTs)

QUESTÕES PARA A PARTE 
INTERESSADA PONTUAÇÃO

54321PERGUNTA 1

54321PERGUNTA 2

54321PERGUNTA 3

54321PERGUNTA 4

54321PERGUNTA 5

54321PERGUNTA 6

54321PERGUNTA 7

PONTUAÇÃOQUESTÕES PARA A  
EQUIPE DE BI

54321PERGUNTA 8

54321PERGUNTA 9

54321PERGUNTA 10

41PONTUAÇÃO FINAL
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Para a realização desta etapa, a equipe do coLAB-i desenvol-
veu templates para cada comportamento, relacionando elemen-
tos da etapa analítica da “mandala” ABCD (BASIC) e das cartas do 
SIMPLESMENTE. Com isso, os participantes do experimento se reuni-
ram em uma oficina de 2 horas de duração para diagnosticar e analisar 
os comportamentos priorizados, evidenciando seus respectivos “indi-
cadores de diagnósticos”, como preconizado na “mandala”.

Para cada aspecto de problema comportamental, os participantes anali-
saram os indicadores de diagnóstico, a fim de identificar e exemplificar 
se o comportamento não racional se enquadrava em algum deles.

Em seguida, cada post-it foi identificado com “códigos”, para facilitar 
a correlação (“de – para”) do que havia sido escrito na análise BASIC 
com a SIMPLESMENTE. Nesses códigos, as cores e as letras maiúsculas 
correspondiam aos tipos de “aspecto de problema comportamental”: 
attention (atenção), belief formation (formação de crença/valores), 
choice (escolha) e determination (determinação). Cada número corres-
pondia à ordem do post-it no quadro.

Exemplo:

As Figuras 12 a 15 se referem à análise do Comportamento 1 –  “Unidade 
Técnica produzindo Estratégias de Controle desvinculadas da trans-
formação social buscada” – utilizando o método BASIC.

ANEXO IV DETALHAMENTO DA ETAPA A (ANALYSIS)

A1 B1 C1 D1

Figura 12: Análises de Atenção (BASIC) para o Comportamento 1

ESQUECER

ATENÇÃO

NEGLIGENCIAR

FAZER  
MÚLTIPLAS 
ATIVIDADES

DISTRAIR-SE

IGNORAR

As pessoas perdem o prazo para 
cumprir as etapas do processo de 

planejamento por esquecimento ou 
falta de lembrete adequado

O prazo para formulação do plano 
coincide com o prazo para revisão

As pessoas ignoram avisos 
quanto aos prazos por estarem 

desempenhado outras atividades 
urgentes no momento em que o 

aviso é encaminhado

Os assessores são sobrecarregados 
com outras atividades que não só o 

planejamento 

As pessoas ignoram para vinculação 
de ações a objetivos e situações-
problema por isso não obrigatório 

para conclusão do processo

A1

A2

A4

A3

A5
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Figura 13: Análises de Formação de Crença (BASIC)  

para o Comportamento 1
Figura 14: Análises de Escolha (BASIC) para o 

Comportamento 1

SOBRE OU  
SUBESTIMAR

CONFUNDIR-SE

AMOSTRAGEM 
ERRADA

CONFIAR  
EXCESSIVAMENTE 
EM ATALHOS 
MENTAIS OU 
JULGAMENTOS 
INTUITIVOS

STATUS QUO 
“PEGAJOSO”

SENSIBILIDADE AO 
ORDENAMENTO E 
ARRANJOS

DÚVIDA, 
DESILUSÃO E 
ARREPENDIMENTO

As pessoas 
acreditam que o 

planejamento não 
agrega valor ao seu 

trabalho
Perda de confiança junto aos usuários dos sistemas 

de planejamento frente as excessivas alterações 
produzidas (de terminologia, de lógica, de 

monitoramento) 

O sistema não exige que, previamente à elaboração 
da estratégia de controle, seja especificada a 

transformação social buscada.

Obsessão com estoque

As pessoas não 
veem os efeitos 

negativos de 
não realizar 

planejamento

As pessoas não 
percebem efeitos 

positivos da 
execução de um 

processo estruturado 
de planejamento

As instruções sobre o que fazer 
no processo de planejamento 
podem ser confusas e mudar 

com grande frequência

As unidades confiam 
demasiadamente no viés de 
disponibilidade dos pontos 

focais de atuação

As unidades seguem o exemplo 
de quem apresenta o primeiro 
modelo./produto mesmo esse 
não tendo sido produzido pela 

área de planejamento

Ausência de supervisão adequada 
para garantir a clareza no vínculo 

entre transformação social e 
estratégia de controle

As pessoas acreditam que 
elaboram e executam bons 

planos são punidas com mais 
trabalhos e metas puxadas

As unidades acreditam que 
conhecem sua clientela 

não julgando ser necessário 
aprofundar esse conhecimento 
para elaborar a sua estratégia

FORMAÇÃO DE CRENÇA ESCOLHA

B1

C1

C2

C3

B2 B3

B4

B6

B8

B5

B7

B9
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DISSONÂNCIA 
COGNITIVA

TRIBUTAÇÃO 
MENTAL E 
EXAUSTÃO

INÉRCIA E 
PROCRASTINAÇÃO

Parte significativa das unidades cumpre as etapas do 
planejamento nos últimos dias ou com atraso

As unidades são submetidas ao ciclo de novo 
planejamento junto ao término do anterior, 
tendo que correr para cumprir suas metas e 

ainda produzir novos planos

As unidades querem ser reconhecidas pelo seu trabalho, 
mas não investem os recursos necessários na elaboração 

de boas estratégias

DETERMINAÇÃO ATENÇÃO

D1

D3

D4

D5

D6

D2

Figura 15: Análises de Determinação (BASIC) para o Comportamento 1

As unidades acreditam na importância do planejamento, 
tanto é que todas querem ter a sua estratégia. Só não 

percebem valor no planejamento corporativo

Não existem mecanismos que favoreçam um planejamento 
mais disperso ao longo do exercício. Não há cobrança de 

checkpoints, apenas do resultado final. (Vimos isso na prática 
agora com as unidades atrasando no envio dos Excels.) 

O planejamento não é considerado um 
processo contínuo.

As Figuras 16 a 19 se referem à utilização do método BASIC para análise 
do Comportamento 2: “Ausência de diálogo prévio entre unidade coor-
denadora da ação e unidades participantes (Uts)”.

Figura 16: Análises de Atenção (BASIC) para o Comportamento 2

 

ESQUECER

NEGLIGENCIAR

FAZER  
MÚLTIPLAS 
ATIVIDADES

DISTRAIR-SE

IGNORAR

Não há trava de sistema que 
demande o convite prévio. Dessa 
forma, as unidades acabam por 

gerar o convite sem dialogo prévio

O prazo para formulação do plano 
coincide com o prazo para revisão

Unidades têm muitas atividades e 
acabam por não priorizar o diálogo 

prévio ao convite, empregando 
diálogo posterior, no caos de 

demanda por parte da convidada

São muitas etapas acontecendo 
ao mesmo tempo no momento 

do convite; é mais barato 
para unidade aguardar que a 

convidada demande um diálogo

A1 A2

A3

A4
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Figura 17: Análises de Formação de Crença (BASIC) 

para o Comportamento 2
Figura 18: Análises de Escolha (BASIC) para 

o Comportamento 2

SOBRE OU  
SUBESTIMAR

CONFUNDIR-SE

AMOSTRAGEM 
ERRADA

CONFIAR  
EXCESSIVAMENTE 
EM ATALHOS 
MENTAIS OU 
JULGAMENTOS 
INTUITIVOS

Unidades não 
percebem o efeito 
positivo/negativo 

decorrente da 
ausência de 

diálogo

As unidades 
acabam tendo 
uma recusa de 
participação 

de convidados 
importantes frente à 
ausência de diálogo 

prévio

A chance de 
insucesso da ação é 
maior quando não 

há negociação prévia 
com os participantes, 
assim como aumenta 

a necessidade de 
replanejamento

O escopo acaba não sendo 
bem delineado, de forma que 

o apoio venha aquém do 
esperado

Convites tendem a ser enviados 
apenas para unidades que 

historicamente estão disponíveis 
ou que são pouco ocupadas, 

negligenciando os atores 
verdadeiramente necessários

Unidades acreditam que, 
por estar no sistema o 
convite, não precisa ser 

conversado com as partes

Convites enviados para 
unidades com maior chance de 
aceitação (quem convida não 
quer ter o convite recusado)

Unidades acreditam que o convite 
é mera formalidade.

FORMAÇÃO DE CRENÇA

B1 B2 B3

B4

B5

B7

B6

B8

STATUS QUO 
“PEGAJOSO”

SENSIBILIDADE AO 
ORDENAMENTO E 
ARRANJOS

DÚVIDA, 
DESILUSÃO E 
ARREPENDIMENTO

O diálogo sobre o convite pode gerar mudança 
significativa no trabalho que seria feito (algo não 

desejado por quem convidou).

Comunicação adequada não é 
uma prática padrão no TCU

ESCOLHA

C1

C2
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Com todos os post-its codificados, foi realizada uma segunda 
reunião para relacionar as análises feitas para cada comporta-
mento, alinhadas à metodologia BASIC, com as cartas da metodo-
logia SIMPLESMENTE (página 58).

Figura 19: Análises de Determinação (BASIC) 
para o Comportamento 2

DISSONÂNCIA 
COGNITIVA

TRIBUTAÇÃO 
MENTAL E 
EXAUSTÃO

INÉRCIA E 
PROCRASTINAÇÃO

Por serem a última coisa realizada no 
planejamento, acabam tendo pouco tempo 

para diálogo

Os convites deveriam ser a primeira coisa 
feita no planejamento, mas são a última coisa 

feita pela maioria das unidades

Quem recebe o convite também não procura 
debater ação com a unidade responsável

Unidades esperam participação, consumindo tempo 
dos parceiros, mas não querem gastar seu tempo 

esclarecendo escopo

DETERMINAÇÃO

D3

D1

D2

D4
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Figura 20: Análises SIMPLESMENTE para o Comportamento 1

SIMPLIFICAÇÃO

ESCASSEZ

INCENTIVOS

MENSAGEIRO

PRIMING

LEMBRETES E 
COMPROMISSOS

SALIÊNCIA

TENDÊNCIA 
PELO PADRÃO

EMOÇÃO

Não existem mecanismos que favoreçam um planejamento 
mais disperso ao longo do exercício. Não há cobrança de 

checkpoints, apenas do resultado final. (Vimos isso na prática 
agora, com as unidades atrasando no envio dos Excels). 

As instruções sobre o que fazer no 
processo de planejamento podem 
ser confusas e mudar com grande 

frequência

Os assessores são sobrecarregados 
com outras atividades que não só o 

planejamento

Parte significativa das unidades 
cumpre as etapas do planejamento 

nos últimos dias ou com atraso

As pessoas perdem o prazo para 
cumprir as etapas do processo de 

planejamento por esquecimento ou 
falta de lembrete adequado

 O sistema não exige que, previamente 
à elaboração da estratégia de 
controle, seja especificada a 

transformação social buscada

As unidades confiam demasiadamente 
no viés de disponibilidade dos pontos 

focais de atuação

As pessoas ignoram avisos 
quanto aos prazos por estarem 

desempenhando outras atividades 
urgentes no momento em que o aviso 

é encaminhado

Perda de confiança junto aos usuários 
dos sistemas de planejamento frente 
às excessivas alterações produzidas 

(de terminologia, de lógica, de 
monitoramento) ...

As unidades são submetidas ao 
ciclo de novo planejamento junto ao 
término do anterior, tendo que correr 

para cumprir suas metas, e ainda 
produzir novos planos

As unidades querem ser reconhecidas 
pelo seu trabalho, mas não investem 

os recursos necessários na elaboração 
de boas estratégias.

O prazo para formulação do plano 
coincide com o prazo para revisão

Não existem mecanismos que favoreçam 
um planejamento mais disperso ao 

longo do exercício. Não há cobrança de 
checkpoints, apenas do resultado final. 
(Vimos isso na prática agora, com as 

unidades atrasando no envio dos Excels.) 

As unidades acreditam que 
conhecem sua clientela não julgando 

ser necessário aprofundar esse 
conhecimento para elaborar sua 

estratégia

O planejamento não é considerado 
um processo contínuo

Ausência de supervisão adequada 
para garantir a clareza no vínculo 

entre transformação social e 
estratégia de controle

As pessoas ignoram os comandos 
para vinculação de ações a objetivos 

e situações-problema por isso não 
ser obrigatório para a conclusão do 

processo

Obsessão com 
estoque

B4

A3

NORMAS  
SOCIAIS

As unidades seguem o exemplo de quem apresenta o 
primeiro modelo/produto mesmo esse não tendo sido 

produzido pela área de planejamentoB8

EGO
As pessoas acreditam que o planejamento não 

agrega valor ao seu trabalhoB1

A1

C2

B6

A4

C1

D4

A2

D2

B9

B5

MODELOS 
MENTAIS

As pessoas acreditam que unidades 
que elaboram e executam bons planos 

são punidas com mais trabalho e 
metas mais puxadas

As pessoas não percebem efeitos 
positivos da execução de um processo 

estruturado de planejamento

As Unidades Acreditam na importância 
do planejamento, tanto é que todas 
querem ter a sua estratégia. Só não 
percebem valor no planejamento 

corporativo

As pessoas não veem os efeitos 
negativos de não realizar 

planejamento

B7

B3

D6

B2

A5C3

D1 D4

D2

D3
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Figura 21: Análises SIMPLESMENTE para o Comportamento 2

SIMPLIFICAÇÃO SALIÊNCIA

INCENTIVOS

MODELOS 
MENTAIS

MENSAGEIRO

EGO

PRIMING

NORMAS  
SOCIAIS

LEMBRETES E 
COMPROMISSOS

TENDÊNCIA 
PELO PADRÃO

EMOÇÃO

Não há trava de sistema que 
demande o convite prévio. Dessa 

forma, as unidades acabam por gerar 
o convite sem diálogo prévio

Unidades acreditam que, por estar 
no sistema, o convite não precisa ser 

conversado com as partes

Convites tendem a ser enviados 
apenas para unidades que 

historicamente estão disponíveis ou que 
são pouco ocupadas, negligenciando 

os atores verdadeiramente necessários

Os convites deveriam ser a primeira 
coisa feita no planejamento, mas são 
a última coisa feita pela maioria das 

unidades

O diálogo sobre o convite pode gerar 
mudança significativa no trabalho 

que seria feito (algo não desejado por 
quem convidou).

Unidades não percebem o efeito 
positivo/negativo decorrente da 

ausência de diálogo

Unidades acreditam que o convite é 
mera formalidade

Quem recebe o convite também 
não procura debater a ação com a 

unidade responsável.

O escopo acaba não sendo bem 
delineado, de forma que o apoio 

venha aquém do esperado

A chance de insucesso da ação é 
maior quando não há negociação 
prévia com os participantes, assim 
como aumenta a necessidade de 

replanejamento

A1 B7

B5

D1

C1

B1 B8

D2

B4

B3

ESCASSEZ

O prazo para formulação do plano 
coincide com o prazo para revisão

São muitas etapas acontecendo 
ao mesmo tempo no momento do 

convite, é mais barato para unidade 
aguardar que a convidada demande 

um diálogo

Unidades tem muitas atividades, e 
acabam por não priorizar o diálogo 

prévio ao convite, empregando 
diálogo posterior, no caso de 

demanda por parte da convidada. 

Por serem a última coisa realizada no 
planejamento, acabam tendo pouco 

tempo para diálogo

A2

A4

A3

D3

Convites enviados para 
unidades com maior chance de 
aceitação (quem convida não 
quer ter o convite recusado)

Unidades esperam participação, 
consumindo tempo dos parceiros, 

mas não querem gastar seu tempo 
esclarecendo escopo

As unidades acabam tendo 
uma recusa de participação de 
convidados importantes frente à 

ausência de diálogo prévio

B5 D4

B2
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Nesse ponto, é interessante perceber que as relações entre as análises de 
uma metodologia com a outra foram possíveis e que, nesse sentido, existe 
uma similaridade lógica entre as duas. Contudo, percebeu-se também 
que as análises feitas separadamente em cada metodologia podem gerar 
insights e reflexões diferentes, visto que cada ferramenta propõe aborda-
gens distintas.

Ao final desta etapa, foi possível um olhar muito mais aprofundado 
sobre as nuances dos comportamentos trabalhados e quais os motivos 
que podem levar os tomadores de decisão a optarem pelo comporta-
mento indesejado (não racional). 
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ANEXO V DETALHAMENTO DA ETAPA S – STRATEGIES

Segundo o material do curso BI e nudges, “a etapa S, fornece orienta-
ções para os profissionais sistematicamente identificarem e concei-
tuarem estratégias informadas pelo comportamento, com base nas 
análises comportamentais que resultam da combinação das etapas 
B (Behaviour) e A (Analysis)”.

Para a realização dessa etapa, os participantes do coLAB-i  fizeram 
templates no Miro para cada comportamento, com toda a relação de 
elementos da etapa estratégica da “mandala” ABCD (BASIC) e das 
cartas do SIMPLESMENTE. 

Com isso, os participantes se reuniram em uma oficina de 2 horas de 
duração para traçar estratégias respectivas a cada “categoria de estra-
tégias de insights comportamentais”, levando em consideração cada 
“estratégia de insights comportamentais” evidenciada na “mandala” 
ABCD (BASIC).

Após o levantamento de possíveis estratégias com base na metodo-
logia BASIC, novamente foi proposta uma relação com a metodologia 
do SIMPLESMENTE. 

Também nesse momento, cada post-it foi identificado com “códi-
gos”, para facilitar a relação (“de – para”) do que havia sido escrito na 
análise/diagnóstico utilizando o framework BASIC frente à análise que 
seria feita utilizando as cartas do método SIMPLESMENTE.

Os códigos colocados em cada post-it também tinham relação com 
os quatro tipos de aspectos de problemas comportamentais e a ordem 
do post-it no quadro. Cada tipo de aspecto de problema comporta-
mental, além da cor, passou a ser representado por letras minúsculas 
(por exemplo, a= Attention).

Exemplo:

As figuras 22 a 25 apresentam as estratégias de intervenção levantada 
para o Comportamento 1 – “Unidade Técnica produzindo Estratégias 
de Controle desvinculadas da transformação social buscada” – utili-
zando o método BASIC. 

A1 B1 C1 D1
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Figura 22: Estratégias de Atenção (BASIC) para o Comportamento 1

ATENÇÃO

PLANO PARA DESATENÇÃO

DEIXE RELEVANTE

CAPTE A ATENÇÃO

Reforçar na mensagem 
que a revisão deve ser 

priorizada também

Reduzir a complexidade 
do processo de revisão 
deixando mais espaço 
para elaboração do 

plano seguinte

Exigência de dupla 
confirmação, caso 
a unidade registre 

estratégia de controle 
sem vínculo a 

transformação social

Buscar formas de 
envolver os diretores 
e a equipe, liberando 

parcialmente o assessor

Divulgar o cronograma 
e definir lembretes 

automáticos dos prazos 
de todas as etapas

Adicionar o cronograma 
do planejamento dentro 
dos outros calendários 

relevantes do TCU

Enviar semanalmente 
mensagens com 

detalhamento das 
atividades a serem 

realizadas (em 
complemento ao 
cronograma geral

Explicitar no encontro 
de diretores a 

importância da conexão 
entre planejamento 
e impacto social da 

atuação do TCU

Antecipar a etapa de 
planejamento para 

que ela não entre em 
competição com a 

execução

Pop up inicial de 
acesso aos sistemas 

de planejamento, com 
chamada para etapas 

importantes

Pop up inicial de 
acesso aos sistemas 

de planejamento, com 
chamada para etapas 

importantes

Alterar as datas para 
revisão/elaboração, 

de modo a não serem 
coincidentes

Bloquear parte da 
agenda do outlook de 

assessores na época do 
planejamento

Criar checkpoint de 
revisão das ações que 

não estejam vinculadas 
a OE´s, de forma que 

as unidades confirmem 
que esse é o modelo 

correto

Criar e exibir métrica que mostra o % de ações 
vinculadas a SPs (ou estratégias específicas) em 

relação ao total de ações do plano

Criar a semana do planejamento

Pop up inicial de acesso aos sistemas 
de planejamento, com chamada para 

etapas importantes

Divulgar casos de ações de controle 
que tiveram sucesso devido ao bom 

planejamento

Exigência de dupla confirmação, caso a 
unidade registre estratégia de controle sem 

vínculo com a transformação social

Realizar conjunto de matérias do União do 
tipo “o TCU quer resolver tal objetivo, e para 

isso vai realizar tais ações”.

Inserir no planejar avisos de etapa não 
cumprida/iniciada a exemplo de que ocorre 

com ações atrasadas

A1 A2

A8

A3

A9

A4

A10 A14

A17

A18 A19 A20 A21

A15 A16

A11 A12 A13

A5 A6 A7
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FORMAÇÃO DE CRENÇA

Figura 23: Estratégias de Formação de Crença 
(BASIC) para o Comportamento 1

Figura 24: Estratégias de Escolha (BASIC) 
para o Comportamento 1

PESQUISA  
GUIADA

PESQUISA  
GUIADA

TORNE INTUITIVO
Reorganizar o fluxo dos sistemas 
para que o fluxo desejado esteja 
com botões de acesso claros e 

destacados

Executar periodicamente pesquisa 
acerca da intuitividade do fluxo 

no uso dos sistemas
B5 B6

Dar parabéns para 
unidades que fecharem 

seu planejamento

Nas orientações sobre o 
mapeamento incluir “Há 

possibilidade de aspectos 
relevantes fora do radar? ” 

Ou algo assim

B2B1

Inserir no FAQ as 
informações que 

favoreçam o fluxo 
desejado (o FAQ é um 

modelo de Guide Search). 

Valorizar ações planejadas com 
todos os elementos na hora de 
definir o SD para fins do IAR. 
Ações incompletas recebem 
menos, pendente de revisão 
(SD= esforço alocado; IAR= 

Índice de alocação de recurso)B3 B4

TORNE SOCIAL

ENQUADRE AS 
ESCOLHAS

TORNE ATRAENTE

Entregar o dado do estoque logo ao lado das métricas 
que nos interessam./  

Informar às unidades (dirigente, assessores e servidores) 
a posição/o status dela em relação às demais unidades 

(você entre as 10 unidades que ainda não fizeram a 
etapa... etc.) 

Explicitar que o estoque não é mais meta

Selecionar, aleatoriamente, unidades para apresentar 
sua estratégia de controle para as demais.

Criar algum modo de “pré-aprovação” de ações que 
especifiquem as transformações sociais desejadas

Alocar no fluxo lógico a etapa de vinculação, dentro 
do Conhecer

ESCOLHA

C1

C2

C3

C4

C5

C6
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As figuras 26 a 29 apresentam as estratégias de intervenção levantada para 
o Comportamento 2 – “Ausência de diálogo prévio entre unidade coordena-
dora da ação e unidades participantes (Uts)”– utilizando o método BASIC. 

Figura 25: Estratégias de Determinação 
(BASIC) para o Comportamento 1

INVOQUE 
EXPECTATIVAS 
SOCIAIS

TORNE FÁCIL

PROPORCIONE 
PLANOS E 
FEEDBACK

Enviar lembretes 
(e-mail) antes da 
data finalíssima 
para unidades 
com atraso em 
relação à data 

original acordada 
de preenchimento 

das EC´s

Enviar lembretes 
(e-mail) antes da 
data finalíssima 
para unidades 
com atraso em 
relação à data 

original acordada 
de preenchimento 

das EC´s.

Melhorar a interface 
do Conhecer para 
ser mais intuitivo 
complementar 
informações 

(e não apenas 
criar produtos 

totalmente novos)

Criar formulário 
ao final de cada 
pronunciamento 

da unidade (mérito 
ou preliminar de 
processo) com 

informações que 
possam ser uteis 

ao MUC

Encaminhar 
semanalmente, 

e-mail com 
explicações 

detalhadas do que 
precisa ser feito no 

período

Reconhecer 
publicamente, 

nas mensagens 
enviadas e em 

outros meios, as 
unidades com 

bons planos e bons 
resultados

Criar rotina de apresentações “públicas” 
das estratégias de controle.

DETERMINAÇÃO

D7

D1

D4

D2

D5

D3

D6

Figura 26: Estratégias de Atenção 
(BASIC) para o Comportamento 2

ATENÇÃO

A1

A2

A3

A4

A5

CAPTE A ATENÇÃO

PLANO PARA 
DESATENÇÃO

E-mail instrucional, orientando sobre a importância do 
diálogo prévio ao convite

Dupla confirmação no momento de envio do convite 
para o usuário confirmar se houve conversa prévia

DEIXE RELEVANTE

Burocratizar - tornar o convite uma competência 
superior. Quem pode convidar é o coordenador 
de planejamento; quem pode aceitar é o outro 

coordenador de planejamento

Divulgar a quantidade de convites recusados por falta 
de comunicação

Campanha no União

Inserir pop up. Planejar, quando do registro do convite, 
destacando a importância do diálogo prévio.

A6
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FORMAÇÃO DE CRENÇA

Figura 27: Estratégias de Formação de Crença (BASIC) para o 
Comportamento 2

APOIAR 
JULGAMENTOS

TORNE INTUITIVO

PESQUISA GUIADA

Divulgar a lista de parcerias formadas

Reunião Global em que as coordenações demandem 
que haja diálogo prévio ao convite

Na implementação do Circuito, inserir no fluxo lógico, 
a instrução de agendamento, antes do convite, 

permitindo inclusive vínculo entre APEX e o outlook

Elencar os elementos mínimos necessários para um 
bom acordo de colaboração

Induzir em determinada coordenação a realização de 
reuniões para discussão de ações conjuntas

Deixar claro no cronograma do planejamento que a 
primeira etapa da montagem do PO é a realização/

discussão dos convites

Divulgar às unidades a consolidação da proposta de 
valor com a indicação de qual unidade está associada 

a qual objetivo/SP

B1

B2

B3

B6

B4

B7

B5

Figura 28: Estratégias de Escolha (BASIC) 
para o Comportamento 2

ENQUADRE AS 
ESCOLHAS

TORNE SOCIAL

TORNE ATRAENTE Disparo de e-mail parabenizando quem marcar a flag 
que realizou a conversa prévia ao convite 

Antes de abrir a funcionalidade de convite, realizar 
a reunião das coordenações, orientando sobre a 

necessidade de diálogo prévio ao convite

Estimular que os convites sejam enviados às 
coordenações para que elas negociem o escopo 
da participação de suas unidades (escolher uma 

coordenação).

Gerar relatório para coordenações e unidades com 
informações sobre convites, status e informação sobre 

a existência ou não de diálogo prévio

ESCOLHA

C1

C4

C2

C3
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Demostrar quantos convites foram recusados, 
comparando com a média dos convites 

recusados após dialogo prévio. Extrair do 
sistema automaticamente a partir da dupla 
confirmação de usuário, acerca do diálogo

Criar no cronograma de planejamento, um 
período para os acordos pré- convite

Convite sem “discussão” previa serão 
submetidos à sabatina da coordenação

Reunião de Coordenação deixando claras as expectativas 
de diálogo prévio

D3

D1

D2

D4

Com todos os post-its codificados, as estratégias definidas segundo o 
framework BASIC foram então alinhadas com as cartas da metodolo-
gia SIMPLESMENTE.

INVOQUE 
EXPECTATIVAS 
SOCIAIS

TORNE FÁCIL

PROPORCIONE 
PLANOS E 
FEEDBACK

DETERMINAÇÃO

Figura 29: Estratégias de Determinação (BASIC) para o 
Comportamento 2
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INCENTIVOS

NORMAS  
SOCIAIS

SIMPLIFICAÇÃO

SALIÊNCIA

MENSAGEIRO

MODELOS 
MENTAIS

EGO

TENDÊNCIA 
PELO PADRÃO

ESCASSEZ

PRIMING

LEMBRETES E 
COMPROMISSOS

EMOÇÃO

Reduzir a complexidade do processo de 
revisão, deixando mais espaço para a 

elaboração do plano seguinte

Reforçar na mensagem que a revisão 
deve ser priorizada também

Inserir no FAQ as informações que 
favoreçam o fluxo desejado (o FAQ é um 

modelo de Guide Search). 

Reconhecer publicamente, nas 
mensagens enviadas e em outros 

meios, as unidades com bons planos 
e bons resultados.

Divulgar casos de ações de controle 
que tiveram sucesso devido ao bom 

planejamento.

Antecipar a etapa de 
planejamento para que ela 
não entre em competição 

com a execução

Bloquear parte da 
agenda do Outlook de 
assessores na época do 

planejamento

Alterar as datas para 
revisão/elaboração, 

de modo a não serem 
coincidentes

Divulgar o cronograma e definir 
lembretes automáticos dos 
prazos de todas as etapas

Criar algum modo de “pré-aprovação” 
de ações que especifiquem as 

transformações sociais desejadas

Realizar conjunto de matérias do União 
do tipo “o TCU quer resolver tal objetivo, 

e para isso vai realizar tais ações”

Criar formulário ao final de cada pronunciamento 
da unidade (mérito ou preliminar de processo) com 

informações que possam ser úteis ao MUC

Inserir no Planejar avisos de etapa 
não cumprida/iniciada a exemplo do 

que ocorre com ações atrasadas

Buscar formas de envolver os 
diretores e a equipe, liberando 

parcialmente o assessor

Dar parabéns para as unidades 
que fecharem seu planejamento

Melhorar a interface do Conhecer 
para ser mais intuitivo complementar 

informações (e não apenas criar 
produtos totalmente novos).

Pop up inicial de acesso aos sistemas 
de planejamento, com chamada para 

etapas importantes

 Adicionar o cronograma do 
planejamento dentro de outros 
calendários relevantes do TCU

Valorizar ações planejadas com todos os 
elementos na hora de definir o SD para 
fins do IAR. Ações incompletas recebem 

menos, pendente de revisão

Selecionar, aleatoriamente, unidades 
para apresentar sua estratégia de 

controle para as demais

Burocratizar - tornar o convite uma competência superior. Quem pode 
convidar é o coordenador de planejamento; quem pode aceitar é o 

outro coordenador de planejamento.

Alocar no fluxo lógico a etapa de 
vinculação, dentro do conhecer Criar a semana do planejamento

Encaminhar, semanalmente, e-mail com 
explicações detalhadas do que precisa 

ser feito no período

Criar e exibir métrica que mostre o 
% de ações vinculadas as SPs (ou a 

estratégias específicas) em relação ao 
total de ações do Plano

Explicitar no encontro de diretores 
a importância da conexão entre 

planejamento e impacto social da 
atuação do TCU

Criar um check point de revisão das 
ações que não estejam vinculadas 
a OE’s. De forma que as unidades 

confirmem que esse é o modelo correto

Reorganizar o fluxo dos sistemas para 
que o fluxo desejado esteja com botões 

de acesso claros e destacados

exigência de dupla confirmação, caso a 
unidade registre estratégia de controle 

sem vínculo a transformação social

Executar periodicamente pesquisa 
acerca da intuitividade do fluxo no uso 

dos sistemas.

Enviar, semanalmente, mensagens 
com o detalhamento das atividades a 
serem realizadas (em complemento ao 

cronograma geral). 

Nas orientações sobre o mapeamento, 
incluir “há possibilidade de aspectos 

relevantes fora do  
radar?” ou algo assim

Informar às unidades (dirigente, 
assessores e servidores) a posição/o 
status dela em relação às demais 

unidades (você entre as 10 unidades que 
ainda não fizeram a etapa... etc). 

Entregar o dado do estoque logo ao 
lado das métricas que nos interessam.

Explicitar que o estoque  não 
é mais meta

Enviar lembretes (e-mail) antes da data 
finalíssima para unidades com atraso 

em relação à data original acordada de 
preenchimento das ECs

Enviar lembretes (e-mail) antes da data 
finalíssima para unidades com atraso 

em relação à data original acordada de 
preenchimento das ECs

Criar rotina de apresentações “públicas” 
das estratégias de controle.

A8

A9

A6

A3

A1

A19

A15

A17

D5

A21

A2

A11

C2

B1

B3 B6

C6

C5

D7

D6

D1

A3 A4

A14

A10D3

A12A7

A18D2

D4

C1

C3

C4

B5

B2

B4

Figura 30: Estratégias SIMPLESMENTE para o Comportamento 1
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MODELOS  
MENTAIS

Figura 31: Estratégias SIMPLESMENTE para o Comportamento 2

SIMPLIFICAÇÃO

ESCASSEZ

INCENTIVOS

MENSAGEIRO

PRIMING

LEMBRETES E 
COMPROMISSOS

SALIÊNCIA

TENDÊNCIA 
PELO PADRÃOEMOÇÃO

Estimular que os convites sejam enviados às coordenações 
para que elas negociem o escopo da participação de suas 

unidades (escolher uma coordenação)

Divulgar às unidades a consolidação 
da proposta de valor com a 

indicação de qual unidade está 
associada a qual objetivo/SP

Criar no cronograma de 
planejamento, um período para os 

acordos pré-convite

Divulgar a lista de parcerias formadas

Antes de abrir a funcionalidade de convite, 
realizar a reunião das coordenações, 
orientando sobre a necessidade de 

diálogo prévio ao convite.

Reunião Global em que as 
coordenações demandem que haja 

diálogo prévio ao convite.

Inserir pop-up no Planejar, quando 
do registro do convite, destacando a 

importância do diálogo prévio

Dupla confirmação no momento 
de envio do convite para o usuário 
confirmar se houve conversa prévia

Elencar os elementos mínimos 
necessários para um bom acordo de 

colaboração

Reunião de Coordenação deixando 
claras as expectativas de diálogo 

prévio

Campanha no União

E-mail instrucional, orientando sobre 
a importância do diálogo prévio ao 

convite

Deixar claro no cronograma do 
planejamento que a primeira etapa 

da montagem do PO é a realização/
discussão dos convites

Gerar relatório para coordenações 
e unidades com informações sobre 

convites, status e informação sobre a 
existência ou não de diálogo prévio

Disparo de e-mail parabenizando 
quem marcar a flag que realizou a 

conversa prévia ao convite

B4

A3

NORMAS  
SOCIAIS

EGO

A1

A1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C1

D1 D4

D2

Divulgar a quantidade de convites 
recusados por falta de comunicação 
Divulgar a quantidade de convites 

recusados por falta de comunicação

Convite sem “discussão” prévia 
serão submetidos à sabatina da 

coordenação

Induzir em determinada coordenação 
a realização de reuniões para 
discussão de ações conjuntas

Demonstrar quantos convites foram 
recusados, comparando com a média dos 

convites recusados após diálogo prévio. 
Extrair do sistema automaticamente a 
partir da dupla confirmação de usuário, 

acerca do diálogo

C2

C2

C2

C2
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Como na etapa anterior, chegou-se à conclusão que as propostas 
de estratégias de intervenção levantadas pelas duas metodologias 
guardam certa similaridade lógica. Contudo, analisando-as sepa-
radamente, cada uma traz uma abordagem distinta e pode gerar 
estratégias de intervenção diferentes.

Posteriormente, deu-se início ao detalhamento dos nudges que 
seriam aplicados ao processo de planejamento. Como o detalha-
mento dos nudges não estava previsto na metodologia, a equipe do 
coLAB-i  construiu templates para ajudar nessa tarefa.

Os templates criados previam o detalhamento do comportamento, 
explicitando/consolidando características: de quem era o agente do 
comportamento, ou seja, quem era o responsável por decidir pelo 
comportamento desejado ou indesejado; dados do contexto, como 
data, hora, etapa do processo ou outras circunstâncias do contexto; 
e os dados do comportamento, que caracterizam o que será obser-
vado e especificando qual será o comportamento preferido.

Para o primeiro comportamento estudado, “Unidade Técnica produ-
zindo Estratégias de Controle desvinculadas da transformação 
social buscada”, a descrição feita foi, respectivamente:

DADOS DO AGENTE

Assessor de Secex responsável, por delegação do(a) titular, pela 
interação com a Seplan e preenchimento do(s) sistema(s) Conhecer 
e Planejar.

DADOS DO CONTEXTO

• Durante o processo de preenchimento das ações nos sistemas 
Conhecer e Planejar;

• Etapa que ocorrerá no período de 10 a 30 de setembro;

• Os assessores das unidades, muitas vezes, negligenciam a vincu-
lação entre a ação e os objetivos estratégicos, diretrizes da gestão 
e situações-problema;

• Essa falha perdura até a aprovação dos planos pela Segecex.

DADOS DO COMPORTAMENTO

• Para ações de controle (instrução de processos e fiscalização), é 
esperado que as ações no sistema Planejar estejam adequada-
mente vinculadas a objetivos estratégicos, diretrizes da gestão e 
situações-problema ou, ainda, que a unidade se posicione formal-
mente quanto a ausência de vínculo;

• Parte significativa das ações não tem esse vínculo formalmente 
estabelecido no sistema Planejar;

• O comportamento a ser aferido restringe-se à falta de vincula-
ção e não aborda a adequada correlação entre esses elementos.
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Para o segundo comportamento, “Ausência de diálogo prévio entre 
unidade coordenadora da ação e unidades participantes (UTs)”, 
coube a seguinte descrição:

DADOS DO AGENTE

Assessor de Secex coordenadora da ação responsável, por dele-
gação do(a) titular, pela interação com a Seplan e preenchimento 
do(s) sistema(s) Conhecer e Planejar

DADOS DO CONTEXTO

• Durante o processo de preenchimento das ações coordenadas 
no Planejar;

• Que ocorrerá de 10 a 15 de setembro;

• A falta de negociação e de cuidados básicos com os convites leva 
a um grande número de convites sem detalhamento adequado 
de produtos esperados e prazo para entrega deles, aumentando 
as chances de insucesso na execução das ações coordenadas.

DADOS DO COMPORTAMENTO

É esperado que haja negociação prévia com as unidades colabo-
radoras, que as unidades coordenadoras informem a realização 
ou não dessa negociação e formalizem tal informação no Sistema 
Planejar para avaliação posterior.

Após a descrição dos comportamentos, teve início a fase de “trata-
mento”, na qual foi detalhada qual intervenção comportamental 
seria realizada. No detalhamento, foi incluído qual seria o título do 
nudge, a descrição (como o nudge seria aplicado e o efeito que se 
esperava alcançar com sua aplicação), qual seria a sua forma (como 
o nudge apareceria fisicamente), qual seria seu conteúdo visual, 
quem seria o responsável pela sua aplicação, qual(is) diagnósti-
co(s)/análise(s) (etapa A) estaria(m) diretamente relacionado(s) ao 
nudge e qual(is) estratégia(s) (etapa S) estaria(m) diretamente rela-
cionada(s) a ele. Todo o detalhamento está apresentado na etapa 
de Intervenção (I).
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ANEXO VI FORMULÁRIO PARA COLETA DE INFORMAÇÕES

DADOS DOS PARTICIPANTES

1. Qual sua unidade de lotação?

2. Qual função comissionada você exerce?
( ) Especialista
( ) Chefe de serviço
( ) Assessor
( ) Diretor
( ) Secretário
( ) Não exerço função comissionada

USO DO SISTEMA PLANEJAR

3. Você cadastrou ações no sistema Planejar durante o planejamento 
do primeiro período avaliativo?
( ) Sim
( ) Não

4. Se sim, quais diferenças você percebeu entre o ciclo anterior e o 
atual?

5. Essas diferenças impactaram positivamente o trabalho de preen-
chimento do sistema Planejar? De que forma?

6. Considerando que é desejado que as ações previstas no plano 
operacional das unidades estejam alinhadas ao referencial estra-
tégico do Tribunal, qual sua percepção em relação às mensagens 
exibidas pelo Planejar alertando para necessidade de vinculação 
de ações aos objetivos estratégicos, às situações-problema e às 
diretrizes da Gestão?

BOAS PRÁTICAS

Você sabia que, atualmente, 70% das ações meta não possuem 
vínculo com Situações-Problema e que 30% não possuem vínculo 
com Objetivos Estratégicos?

Ao cadastrar suas ações, lembre-se de verificar se a ação possui 
vínculo com Situações-Problema, Objetivo estratégico e/ou 
Diretrizes da gestão.

Além disso, verifique se o Produto e o Benefício Esperado da ação 
estão adequadamente registrados.

( ) Positiva
( ) Negativa
( ) Neutra
( ) Não percebi essas mensagens
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7. Considerando que a efetividade das ações realizadas em cola-

boração com outras unidades depende da realização de convites 
negociados previamente que apresentem de maneira adequada o 
que se espera das unidades envolvidas na ação e do detalhamento 
adequado dessas informações no Sistema Planejar, qual sua percep-
ção em relação às mensagens exibidas pelo Planejar alertando para 
essas boas práticas?

BOAS PRÁTICAS

Você sabia que, a maior parte das revisões solicitadas em ações 
conjuntas se deve ao fato de que o convite foi incorretamente 
especificado?

Também há muitos casos de convites rejeitados por terem sido 
enviados para unidades que não teriam condições de participar 
da ação, ou mesmo que nem foram consultadas a respeito.

Assim, lembre-se de identificar as unidades parceiras previa-
mente e de enviar os convites com prazos e produtos que reflitam 
adequadamente o que se espera da unidade convidada.

( ) Positiva
( ) Negativa
( ) Neutra
( ) Não percebi essas mensagens





p o r t a l . t c u . g o v . b r

MISSÃO 

Aprimorar a administração pública 

em benefício da sociedade por meio 

do controle externo.

VISÃO 

Ser referência na promoção de 

uma administração pública efetiva, 

ética, ágil e responsável.
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