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ABSTRACT
As evoluc¸ões tecnol ógicas da Web 2.0 facilitaram e supor-
taram a mudanc¸a de culturas de consumo para culturas de
participac¸̃ao, possibilitando que o usu ário assuma um pa-
pel mais ativo, ao contr ário do que observado nos demais
meios de comunicac¸ão. O est ı́mulo à participac¸̃ao e enga-
jamento das pessoas nesta nova cultura tem sido alvo de
pesquisas e eles podem decorrer, por exemplo, da relev ância
do assunto para o pr óprio indiv´ıduo ou de quest ões cultu-
rais, como a propensão ao voluntariado. Este trabalho prop õe
a estruturac¸̃ao dos mecanismos e pr áticas sobre Culturas de
Participac¸ão (Fischer) dentro das etapas do Design Persuasivo
(Fogg). Para avaliar o resultado desta investigac¸ ão, foi de-
senvolvido um prot ótipo para diminuic¸ão do desperd´ıcio ali-
mentar em restaurantes universitários, etapa necessária para a
reduc¸̃ao do problema da fome no Brasil e no mundo.
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INTRODUC¸̃AO
Atualmente, na era da Web Social e Web 2.0, no qual os sites
mais populares s ão os que dão suporte para a experi ência so-
cial do usu ário, como Facebook 1, YouTube2 e Wikipedia 3,
os indiv ı́duos mudaram de um perfil de consumidor pas-
sivo para um papel de contribuidor ativo [3]. Com esta
mudanc¸a, os requisitos de um sistema deixam de ser apenas

1https://facebook.com
2https://youtube.com
3https://pt.wikipedia.org

na produtividade, efici ência, confiabilidade e outros aspectos
econ ômicos, mas passam a considerar, também, o controle,
escolha, criatividade, engajamento, gratificac¸̃ao e prazer
como igualmente relevantes [7]. Em suas participac¸̃oes nestes
sites e outras soluc¸ões computacionais, usu ários, deliberada-
mente, colaboram em grupos para resolver problemas que
lhes interessam, sendo capazes de resolver problemas de larga
escala. Um problema que requer atuac¸̃ao no Brasil e no
Mundo e que pode ser influenciado pelo engajamento das
pessoas é a fome, sendo o desperd´ıcio alimentar seu poten-
cializador.

Analisando a alterac¸̃ao cultural ocorrida, em seus estudos Fis-
cher propôs uma s érie de mecanismos e pr áticas observa-
dos como efetivos no engajamento por meio de culturas de
participac¸̃ao (CdP), movendo as pessoas de ”precisar parti-
cipar” para ”querer participar”. No entanto, suas propostas
não possuem ordenac¸ão ou estrutura, ao contr ário do feito
por Fogg, que propôs 8 etapas para desenvolver uma soluc¸̃ao
persuasiva.

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem
combinada dos mecanismos e pr áticas de Fischer utilizando
a estrutura de Fogg para promoc¸ ão do engajamento em
soluc¸ões interativas.

CULTURA DE PARTICIPAC¸̃AO
CdP s ão baseadas no entendimento de que todos os in-
divı́duos possuem interesses e conhecimentos em áreas es-
pecı́ficas e que estão interessados e ansiosos para con-
tribu´ırem ativamente em atividades relevantes para si [2]. As
CdP permitem que o usu ário seja mais ativo e possa se enga-
jar, aumente sua criatividade e compartilhe mais informac¸̃oes
entre usu ários. Fischer fez uma s érie de propostas para a
potencializac¸̃ao das CdP em diferentes contextos, por ém sem
ordenac¸ão, delegando esta tarefa para o desenvolvedor e de-
signer.

DESIGN PERSUASIVO
Fogg elaborou um conjunto de 8 etapas para desenvolver uma
soluc¸ão persuasiva, que são: (1) escolher uma mudanc¸a com-
portamental simples como objetivo, (2) escolher um p ´ublico
receptivo, (3) entender o que impede que o usu ário mude
ou realize o comportamento alvo, (4) escolher tecnologia
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com a qual o p úblico alvo esteja familiarizado, (5) encontrar
soluc¸̃oes semelhantes para servir como exemplo, (6) replicar
exemplos de sucesso, (7) testar e iterar o resultado das etapas
anteriores (8) ao concluir o objetivo, propor nova mudanc¸a
comportametal [6].

PROPOSTA DO FRAMEWORK FISHER-FOGG
Sendo o engajamento dos usuários o requisito de design prin-
cipal a ser alcanc¸ado pelo framework proposto, a seguinte
metodologia foi adotada: (1) levantamento de mecanismos
e pr áticas de Fischer para engajamento por meio das CdP,
(2) selec¸̃ao dos mecanismos e pr áticas relevantes e aplicáveis
a diversos contextos, (3) organizac¸ão dos mecanismos e
práticas a partir das etapas de Fogg, (4) avaliac¸̃ao a par-
tir de prot ótipos de soluc¸ão fazendo uso do framework pro-
posto com o intuito de comparar os nı́vel de engajamento dos
usuários. A seguir est ão listados os mecanismos e pr áticas de
CdP selecionados de [2], [3], [4] e [5], agrupados de acordo
com as etapas de design persuasivo [6].

Figure 1. Tela para usuário visualizar resumidamente o desperd ´ıcio no
seu restaurante e aprender sobre fome e desperı́cio.

(1) Escolher uma mudanc¸a comportamental simples como
objetivo4

• O custo da contribuic¸ão deve ser minimizado para aumen-
tar a participac¸̃ao;

• O aprendizado de novas habilidades deve ser motivado
(Figura 1);

• Mudanc¸as devem parecer possı́veis de serem realizadas
(Figuras 2 e 3);

• Participantes não devem se sentir intimidados ou sentir in-
capazes de fazer mudanc¸as (Figura 3).

4Ver o caso de estudo descrito na sec¸̃ao O Projeto Sobra Zero. Este
projeto ser á utilizado aqui para exemplificar o uso do framework
proposto.

Figure 2. Tela para usuário avaliar a refeic¸ão de um dia e visualizar o
desperdı́cio dos demais, podendo se comparar.

Figure 3. Posicionamento do painel e lixeira com sensores de peso no
restaurante universitário. O fato do frequentador depositar seus restos
de comida na lixeira já faz com que este esteja engajado com a soluc¸̃ao.

(2) Escolher um público receptivo

• Buscar uma comunidade heterog ênea, que nutrir á a troca
de opini ões e ideias entre os indiv ı́duos (Considerar fre-
quentadores do Restaurante Universit ário);

• Envolver pessoas que estiveram durante o surgimento de
um problema envolvidas na sua soluc¸̃ao (Figura 3).

(3) Entender o que impede que o usu ário mude ou realize o
comportamento alvo

• Participantes devem ser capazes de naturalmente expressar
o que querem dizer (Figura 4);

• Atividades com crescimento pessoal, engajamento inte-
lectual, reconhecimento social e recompensas funcionam
como motivadores (Figura 5);
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Figure 4. Tela para o usuário interagir ao votar em itens que concorda
ou discorda. Itens mais votados ficam no topo, possibilitando foco no
que afeta a maioria.

Figure 5. Tela para usuário visualizar resumidamente o desperd ´ıcio no
seu restaurante e aprender sobre fome e desper´ıcio.

• Permitir que as pessoas se engajem em atividades de tra-
balho, aprendizagem e colaborativas que sejam pessoal-
mente significativas (Figura 2);

• Pessoas devem ser empoderadas para contribu ´ırem ativa-
mente (Figuras 2 e 4).

(4) Escolher tecnologia com a qual o p ´ublico alvo esteja fa-
miliarizado (Ver Figura 3 e telas projetadas para dispositivo
móvel.)

Figure 6. Tela para usu ário registrar seus coment ários, sugesões e
reclamac¸̃oes

Figure 7. Tela para usu ário visualizar seu desperd ´ıcio quando com-
parado à media do restaurante.

• Eliminar barreiras para iniciar participac¸ ão e colaborac¸ão
(Figura 3 e telas projetadas para dispositivo m óvel);

• Mudanc¸as devem ser tecnicamente viáveis, existindo
mecanismos para alterac¸̃oes em sistema (Figura 4);

• Compartilhamento e interac¸ão n ão devem ser dif ı́ceis, ou
participantes se desencorajar ão (Figuras 2, 4 e 3);

• Participantes devem ser capazes de contribuir quando qui-
serem, mesmo que apenas ocasionalmente (Figuras 2 e 4).
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(5) Encontrar soluc¸ões semelhantes para servir como exem-
plo

• Aprender e ser motivado pelas ac¸ ões dos demais (Figura
2);

• Evitar decis ões de design em etapas iniciais do processo,
pois se sabe o m´ınimo sobre o necessário;

• Focar em transcender a mente do indiv ı́duo, fazer todas as
vozes serem ouvidas na atuac¸˜ao em problemas de dif ´ıcil
soluc¸̃ao (Figura 4);

• Suportar interac¸̃oes de pessoas e artefatos e explorar novas
formas de colaborac¸ão.

(6) Replicar exemplos de sucesso

• Permitir que os donos do problema adaptem um problema
para suas necessidades e limitac¸ões (Figura 3).

(7) Testar e iterar diversas tentativas observadas nas etapas
anteriores

• Funcionalidades e conte údos definidos pelo designer ini-
cialmente podem necessitar de alterac¸̃ao durante utilizac¸̃ao
do sistema;

• Artefatos gerados durante a utilizac¸̃ao e não planejados an-
teriormente poder ão ser acomodados;

• Durante a utilizac¸̃ao, benef ı́cios devem ser percebidos pe-
los utilizadores (Figuras 1 e 7).

(8) Ao concluir o objetivo, criar novo desafio de mudanc¸a
comportamental

• Adequar limites para permitir crescimento continuo
(Figura 4).

O PROJETO SOBRA ZERO
O projeto Sobra Zero [1] visa conscientizar as pessoas e
reduzir o desperd ı́cio de comida nos Restaurantes Univer-
sitários (RU). A soluc¸ão abordada faz uso de pain éis de
visualizac¸̃ao instalados dentro dos restaurantes (ver Figura 7)
sendo estes atualizados, em tempo real, com dados do des-
perd´ıcio local. Apesar da visualizac¸ ão dos dados do des-
perdı́cio ser em tempo real, a identidade dos consumidores
seria preservada, pois n ão s ó haveria um atraso entre o mo-
mento em que a comida é jogada no lixo e o momento em
que o aumento de sobras fosse exibido na tela, mas também a
quantidade de sobras de apenas uma pessoa n ˜ao faria a con-
tagem ser alterada significativamente, evitando, assim, qual-
quer tipo de constrangimento individual. Em adic¸̃ao, soluc¸ões
em dispositivos m óveis possibilitam que frequentadores dos
RU votem e sugiram como a diminuic¸̃ao do gasto com o des-
perdı́cio pode ser revertido, por exemplo, em uma comida de
melhor qualidade 5.

CONSIDERAC¸̃OES FINAIS
Espera-se que a proposta de uso desse framework seja rele-
vante para designs com foco em engajamento. Como o pro-
jeto est á em desenvolvimento, não há conclus ões adicionais
5Mais detalhes das telas projetadas seguindo as orientac¸ ões deste
framework podem ser encontrados em: http://bit.ly/2uX4pHy

sobre a efetividade da aplicac¸̃ao desse framework. Espera-se,
em trabalhos futuros, avaliar as decis ões de design apoiadas
por este framework frente a outras soluc¸ões.
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