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RESUMO

A Transformação Digital está modificando a maneira como as pessoas se relacionam 

com o meio em que vivem. Novos artefatos tecnológicos surgem e moldam o 

comportamento humano de modo a ficar cada vez mais dependente da tecnologia. 

Paralelamente a isto, a necessidade de modificar o hábito como a sociedade 

consome os recursos do planeta de modo impensado tem sido campo de vasta 

discussão no campo científico. Neste contexto, estratégias como a Inovação guiada 

pelo Design e o Design para o Comportamento Sustentável são fontes de inovação 

disruptivas para garantir que as três dimensões da sustentabilidade: social, 

econômica e ambiental alcancem o maior número de usuários. Neste contexto, esta 

dissertação busca analisar como as estratégias de Design para o Comportamento 

Sustentável são apoiadas em loT. O método utilizado nesta pesquisa é o Design 

Science Research e busca propor meta requisitos para a utilização de loT na 

Habitação de Interesse Social.

Palavras-chave: Design para o Comportamento Sustentável. Sustentabilidade. Internet 
das Coisas. Comportamento. Habitação de Interesse Social.



ABSTR AC T

Digital Transformation is changing the way people relate to the environment in which 

they live. New technological artifacts emerge and shape human behavior so that it 

becomes increasingly dependent on technology. Parallel to this, the need to change 

the way society consumes the planet's resources in an unthinking way has been a 

field o f vast discussion in the scientific field. In this context, strategies such as Design- 

driven Innovation and Design for Sustainable Behavior are sources o f disruptive 

innovation to ensure that the three dimensions of sustainability: social, economie, and 

environmental reach the greatest number o f users. In this context, this dissertation 

seeks to analyze how Design strategies for Sustainable Behavior are supported in loT. 

The method used in this research is Design Science Research and, based on that, it 

seeks to propose target requirements for the use o f loT in Social Interest Housing.

Keywords: Design for Sustainable Behaviour. Sustainability. Internet o f Things.

Behaviour. Social Interest Housing.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA

A presente dissertação situa-se na linha de pesquisa Sistemas de Produção e 

Utilização (SPU) do Programa de Pós-Graduação em Design (PPGDESIGN) da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). O seu desenvolvimento ocorre dentro do 

grupo de pesquisa Núcleo de Design & Sustentabilidade (NDS) que é caracterizado 

por trabalhos que possibilitem a mudança para comportamentos mais sustentáveis. 

Esta dissertação integra também o projeto LenSin -  Learning Network on 

Sustainability International - financiado pelo programa Erasmus+ que conecta 36 

universidades da Europa, Ásia, África, América do Sul e Central, dentre elas a 

Universidade Federal do Paraná.

Esta pesquisa trata de estratégias do Design voltado à promoção do 

Comportamento Sustentável por meio da utilização de artefatos Internet das Coisas. A 

dissertação integra ainda o projeto ICON (Inteligência no Consumo de Água na 

Habitação de Interesse Social). O ICON visa fornecer aos usuários inteligência no 

consumo de água. Dentro desse projeto no período de 2018 a 2019, em parceria com 

o curso de Engenharia Elétrica, foi desenvolvido um protótipo funcional para 

monitoramento do consumo de água, utilizando tecnologia IOT (Internet das Coisas). 

O protótipo foi desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia 

Elétrica de Lemos (2018) e orientado pelo professor James Alexandre Baraniuk.

A investigação ocorre em continuidade às pesquisas anteriores realizadas no 

PPGDesign da UFPR dentro desta temática. A primeira delas é o trabalho de Daros

(2013) que buscou identificar oportunidades a partir dos hábitos de consumo na 

habitação de interesse social. Na seqüência realizou-se a dissertação de Forcato

(2014) cujo objeto de estudo foi a aplicação de eco feedback na interface de 

lavadoras de roupas. Recentemente a pesquisa realizada por Garcia (2019) traçou 

metaconceitos de Produto + Serviço Sustentáveis para a habitação de interesse 

social, com foco na promoção de hábitos mais sustentáveis na atividade de tomar 

banho.
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No momento outras pesquisas do Núcleo de Design & Sustentabilidade (NDS) 

ocorrem concomitantemente a esta dissertação e estão relacionadas a este tema. São 

elas, a tese de Fialkowski (2020) e a dissertação de Scaglione (2020), ambas tratando 

o Data-driven Design para a Sustentabilidade e a tese de Kihara (2020) que aborda o 

Design de Serviços para o Comportamento Sustentável.

1.2 Problematização

Promover a mudança de comportamento das pessoas é um desafio para a 

sociedade. A necessidade de comunidades sustentáveis, com uso eficiente dos 

recursos surge em um momento em que a falta de acesso aos recursos mais básicos, 

como a água, vem afetando as regiões periféricas do país. Neste sentido, levanta-se 

estratégias com as quais possa haver uma racionalização do consumo, e por 

conseqüência, o uso mais responsável da água.

FIGURA 1.1 - Problematização

C o m p o r t a m e n t o  S u s t e n t á v e l

Fonte: O Autor (2021)

O comportamento é o modo principal que as pessoas interagem com o meio em 

que vivem e, mais abrangente, com o planeta e os recursos disponíveis. É um dos 

propulsores da formação do hábito (DUHHIG, 2012) e merece atenção em qualquer
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intervenção de Design para a impulsionar a sustentabilidade (BHAMRA, LILLEY & 

TANG, 2011). Para motivar as pessoas para a forma como utilizam os recursos, faz-se 

necessários propor intervenções por meio de estratégias de Design que possam 

conscientizar ou tomar a decisão pelo usuário e assim construir um novo hábito.

O conceito de Desenvolvimento Sustentável abrange o caráter multidimensional 

da sustentabilidade que inclui o aspecto ecológico, político, ético, socioeconòmico e 

democrático (VOGT & WEBER, 2019). Imram, Alam & Beaumont (2011) identificam que 

A sustentabilidade deixa de ter uma visão antropocêntrica para uma perspectiva de 

mundo mais ecocêntrica e holística. O Desenvolvimento Sustentável envolve a 

participação do ser humano como parte igualitária da natureza e, portanto, com o 

dever de participar em equilíbrio com todo o ecossistema no qual está inserido.

O Desenvolvimento Sustentável requer transformações para evitar o colapso 

ambiental (RAMOS, 2020), demandando mudanças nas práticas cotidianas, modelos 

mentais e comportamentos (SPANGERBERG & LOREK, 2019). Tais mudanças partem 

desde o indivíduo, famílias, empresas administração pública, academia e, de forma 

mais ampla, organizações não-governamentais (MATOS & SILVESTER, 2013). Para 

Mazini e Vezzoli (2002) a mudança precisa ocorrer nos padrões atuais de consumo e, 

de forma mais ampla, em todo o sistema econômico vigente, pois os modelos atuais 

de consumo e produção estão diretamente pautados no aumento do uso de recursos.

A água é o ponto central do Desenvolvimento Sustentável em suas três 

dimensões. Os recursos hídricos, bem como os serviços associados a eles, 

asseguram os esforços de erradicação da pobreza, de crescimento econômico e da 

sustentabilidade ambiental (PNUD, 2021). Deste modo, compreender os fatores 

sociais e naturais associados ao comportamento de consumo da água urbana é 

crucial para mitigar as crises de abastecimento em todo o mundo (GARCIA et al, 2019).

O Design possui papel crucial para o alcance dos objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. Destaca-se a inovação por meio da criação de novos sistemas, produtos 

e serviços concebidos de tal forma a contribuir no fomento de comportamentos e 

hábitos mais sustentáveis (BHAMRA, LILLEY & TANG, 2011). Refere-se aqui, portanto, a 

uma inovação guiada pelo Design a qual requer conhecimento profundo sobre as 

necessidades, comportamentos e hábitos do usuário.
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As abordagens convencionais de inovação têm focado em duas estratégias 

principais (Figura 1.1). A primeira trata da inovação radical impulsionada pela 

tecnologia (technology push), salientando o desempenho dos produtos. A segunda, 

regida pela análise mais elaboradas da necessidade do consumidor e puxada pelas 

demandas do mercado (Market pulì) (VERGANTI, 2012).

FIGURA 1.2 - Inovação guiada pelo Design

Mudança
Radical

<
O
O
_ i
O
z
(J
LU
h-

Mudança
Incrementai

SIGNIFICADO

Fonte: Verganti (2012)

No contexto da inovação tecnológica, o modo de viver das pessoas está 

atravessando por um momento disruptivo, nomeado de Quarta Revolução Industrial 

(SCHWAB, 2019). Seu impacto na sociedade é sentido através da velocidade com que 

são lançados novos produtos e serviços, bem como a amplitude e profundidade com 

que novas tecnologias participam de nossa vida cotidiana. Essas novas tecnologias, 

particularmente aquelas de natureza digital, tem induzido novas formas de 

convivência social, assim como novos comportamentos e hábitos (SCHWAB, 2019).

Dentro do ambiente desta Quarta Revolução, surge o termo Transformação 

Digital. Vial (2019) o define como um processo que visa melhorar um indivíduo,
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instituição ou sociedade por meio do desencadeamento de mudanças significativas 

através da tecnologia da informação, computação, comunicação e conectividade. 

Para Rogers (2017) a Transformação Digital não abarca apenas a tecnologia, mas 

abrange novas formas de pensar e de direcionar estratégias para os usuários. Na 

composição da Transformação Digital estão as tecnologias inteligentes que permitem 

a conexão de serviços, artefatos e estruturas em tempo real (SHATHIK & PRASAD, 

2019), dentre elas a Internet das Coisas (loT), foco da presente dissertação.

A Internet das Coisas (loT) é uma tecnologia caracterizada pela conexão entre 

os artefatos, e entre os artefatos e pessoas por meio de dispositivos ligados à 

tecnologia da informação e comunicação (TIC) integrados em rede (SHATHIK & 

PRASAD, 2019). Artefatos com loT’s trocam informação entre si, aprendem e mapeiam 

o comportamento humano e o seu espaço e armazenam tais dados (WORTMANN & 

FLÜCHTER, 2015). Os dados gerados são fontes de informações significativas acerca 

da experiência dos usuários tanto em produtos como em serviços (TIMOSHENKO & 

HAUSER, 2019).

Como meio de ampliar o entendimento sobre loT, Porter e Heppelmann (2014) 

classificaram as capacidades dos artefatos em quatro grupos: Monitoramento, 

Controle, Otimização e Automatização. Essas características permitem a oportunidade 

de guiar, direcionar ou garantir que os usuários adotem comportamentos e hábitos 

mais sustentáveis (BOCKEN et al, 2019). Desta forma a tecnologia loT tem o potencial 

de meramente informar o utilizador acerca do seu consumo, até gamificar o uso em 

prol da sustentabilidade. O loT tem a competência de tomada de decisão, onde 

realiza decisões mais sustentáveis de forma autônoma, sem o envolvimento direto do 

usuário. Essas características ampliam o elenco de possibilidades para se alcançar 

maior efetividade de implementação das estratégias de Design for Sustainable 

Behaviour propostas por Bhamra et al, (2008; 2011).

Através do loT, o processo de Design é abastecido com um repertório mais 

detalhado de informações sobre o uso de produtos e serviços, possibilitando de 

testes, resultando no aprimoramento de um artefato a partir de sua utilização 

(MONTECCHI & BECATINI, 2020). O Big Data produzido a partir dos artefatos com loT 

permitem também, a identificação de oportunidades em produtos, passíveis de serem 

convertidas em novos ou melhores serviços (WOLFF et al, 2016).
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Novas oportunidades de Design para o Comportamento Sustentável surgem à 

medida que aumenta a conexão de produtos com sensores e tecnologia de 

comunicação (BOCKEN et ai., 2019). Os produtos inteligentes podem dar sentido à 

sua situação local e interagir com os usuários (KORTUEM & KAWSAR, 2010). O loT é 

definido por Aztori et ai. (2016) como uma estrutura que aproveita a disponibilidade de 

dispositivos heterogêneos e soluções de interconexão. As informações geradas pelo 

loT fornecem uma base de dados compartilhada em escala global. O conhecimento 

obtido apoia o Design envolvendo no mesmo nível virtual pessoas e representações 

de objetos (AZTORI et ai., 2016).

A inteligência dos produtos oferece oportunidade de suporte à mudança para 

o comportamento mais sustentável, por meio de decisões para os usuários que 

podem não ser aparentes, naturais ou habituais, ou propondo recursos de acordo 

com o uso (BOCKEN et ai., 2019). Outro potencial do loT é sua capacidade de coletar 

dados em tempo real, o que permite fornecer feedback imediato e oferecer suporte à 

conscientização. Deste modo o loT tem potencial de influenciar comportamentos para 

a sustentabilidade, mas são necessárias mais pesquisas para a sua implementação 

(BOCKEN et ai., 2019). Montechi e Becattini (2020) argumentam que a capacidade de 

capturar dados relacionados ao usuário reflete o comportamento e hábito do usuário 

durante o uso. Essa informação representa uma oportunidade para melhorar o 

processo de Design e indicar atitudes rumo aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (MONTECHI & BECATTINI, 2020).

Dentre os públicos que podem beneficiar-se da Informação, conhecimento e 

inteligência gerados a partir dos dados obtidos via loT, destaca-se os públicos de 

menor renda. Esta camada demográfica da população descrita por Prahalad et al. 

(2012) como um mercado global em torno de quatro milhões de pessoas que vivem 

com menos de dois dólares por dia. Este grupo populacional representa uma 

multiplicidade de culturas, etnias, níveis de alfabetização, capacidades e desejos 

muitas vezes suprimidos em detrimento de classes com maior poder aquisitivo. A 

inovação para esta parte da população requer compromisso de conscientização, 

acesso, acessibilidade e disponibilidade, gerando em cada um desses pré-requisitos 

novos desafios (PRAHALAD et al., 2012).
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Daros (2013) identificou que há predominância das mulheres na 

responsabilidade dos afazeres domésticos, bem como na gestão financeira da 

habitação. Tal situação converte as mesmas nos principais agentes no controle do 

consumo dos recursos dessas habitações. Nota-se ainda que há uma preocupação na 

diminuição do consumo associada à economia financeira no sentido de realizar 

melhorias em suas residências (DAROS, 2013).

Diante do cenário apresentado, esta pesquisa visa contribuir com a busca de 

respostas ao seguinte problema:

Como o loT pode apoiar a adoção de com portam entos mais sustentáveis  

quanto o uso racional da água na Habitação de Interesse Social?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Identificar meta requisitos para o uso de Internet das Coisas em Artefatos no 

âmbito da Habitação de Interesse Social para a promoção do Comportamento 

Sustentável associado ao uso racional de água.

1.3.2 Objetivos Específicos

Para que o objetivo principal seja alcançado, foram estabelecidos alguns 

objetivos específicos:

a) Caracterizar como a loTs vem sendo empregada em produtos e serviços 

associados ao consumo racional de água;

b) Avaliar a repercussão da loT nas estratégias de Design para o 

Comportamento Sustentável propostas por Bhamra et al. (2011);

c) Propor meta requisitos para produtos e serviços orientados à promoção 

de hábitos mais sustentáveis no consumo de água a partir da integração 

com loT.
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1.4 PRESSUPOSTOS

Conforme os objetivos elencados na seção anterior, esta pesquisa parte dos 

seguintes pressupostos:

• Nas últimas décadas, soluções tecnológicas digitais foram lançadas como meio 

de tornar nossas cidades mais sustentáveis (Colding; Barthel & Sõrqvist, 2019). 

As novas tecnologias têm potencial em racionalizar a eficiência do uso dos 

recursos, remover a poluição e os contaminantes do ambiente natural e auxiliar 

os usuários a monitorar e compreender o efeito de seu consumo no meio 

ambiente (Smith & Stirling, 2010). Neste sentido, é possível caracterizar o 

estado de uso de loT no cotidiano das pessoas;

• Outro pressuposto associado aos objetivos da pesquisa considera que 

artefatos com loT permitem amplificar os resultados da aplicação das 

estratégias de design para o comportamento sustentável por meio dos seus 

sensores e dados gerados (Porter & Heppelmann, 2014; Schwab, 2019). Por 

meio das características dos loT é possível oferecer feedback em tempo real, 

controlar comportamentos, otimizar atividades mais sustentáveis indo até a 

automatização, onde o artefato assume atitudes sustentáveis no lugar do 

usuário. Há a possibilidade de utilizar o volume massivo de dados e 

informações para prover informações ao Machine Learning e para a 

Inteligência Artificial, possibilitando com isso maior precisão e eficácia em 

soluções automatizadas e/ou semiautomatizadas;

• Assume-se que o loT permite o desenvolvimento de novos artefatos, 

permitindo por meio de sua utilização, aprimorar produtos e serviços existentes 

e obter respostas mais eficazes aos usuários (WOLFF et al.,2016; MONTECHI & 

BECATINI, 2020). Entre os artefatos que poderão surgir a partir do loT estão os 

de provimento de inteligência no consumo de água.
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1.5 JUSTIFICATIVA

Esta pesquisa está sendo desenvolvida em meio a um momento em que se faz 

necessário a mudança estrutural no modo de consumir para garantir a equidade no 

acesso aos recursos e preservação do planeta como garantia de futuro (UICN, UNEP 

&WWF, 1991).

Com o objetivo de fomentar o Desenvolvimento Sustentável a Organização das 

Nações Unidas (ONU) traçou um plano para erradicar a pobreza, proteger o planeta e 

garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade (PNUD, 2021). Conhecido 

como Agenda 2030, o plano de ação possui 17 Objetivos para o Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) para serem atingidos até 2030. Dentre estes objetivos, trata 

especificamente do tema desta dissertação a ODS 6 -  Assegurar a disponibilidade e 

a gestão sustentável da água e saneamento para todos.

No Brasil a concentração da população vivendo em áreas urbanas saltou de 36% 

em 1950 para 85% em 2010 (IBGE, 2016). Este crescimento e a velocidade com que 

ocorreu explicam, em parte, os problemas de infraestrutura que persistem nas 

cidades brasileiras (Do Carmo et ai., 2014). O crescimento populacional atrelado a 

poluição dos rios e nascentes, uso indevido dos recursos e falta de investimento em 

infraestrutura hídrica causam o desequilíbrio entre o uso e os aspectos de quantidade 

e qualidade de água disponível (ANA, 2017).

Mediante o exposto, a presente dissertação justifica-se por duas temáticas: A 

necessidade de repensar comportamentos e hábitos como garantia de futuro e a 

presença da tecnologia no cotidiano das pessoas.

1.5.1 Repensar comportamentos e hábitos como garantia de futuro

O padrão de consumo contemporâneo tem sido um grande desafio à 

Sustentabilidade (UNEP, 2010). O consumo atual é visto como tentativa funcional de 

melhorar o bem-estar individual e coletivo, fornecendo os bens e serviços necessários 

para atender os desejos das pessoas (JACKSON, 2005). O consumo no Brasil 

segundo o IBGE (2019) corresponde a 81% das despesas familiares. O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) apresentou em sua síntese de
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Indicadores Sociais que em torno de 80% da população nacional vive com até dois 

salários-mínimos, cujo valor é de R$ 1.100 (BRASIL, 2020). Para garantir o acesso aos 

serviços básicos como água e energia são utilizados programas como tarifas sociais, 

onde o usuário tem acesso por meio de valores abaixo do cobrado usualmente 

(BRASIL, 2018). Para ter acesso ao programa é necessário atender os seguintes 

requisitos:

• imóveis com área construída de até 70 m2 e utilizados para fins residenciais;

• o consumo mensal não deve ultrapassar 10 m3 por mês para famílias até quatro 

pessoas, sendo que para residências com mais pessoas deve ser considerado 

o uso de 2,5 m3 por mês por pessoa;

• renda da família de Vi salário-mínimo por pessoa ou até 2 salários-mínimos 

para famílias até quatro residentes, considerando o valor do salário-mínimo 

nacional no momento da inscrição.

O cadastro tem duração de 24 meses podendo ser renovado caso haja nova 

comprovação dos dados acima (SANEPAR, 2021).

Para garantir a permanência dentro do programa da tarifa social, é necessário 

que a habitação cadastrada não ultrapasse o teto de consumo de água, equivalente a 

10 m3 por mês. Na situação de exceder o consumo, o benefício é automaticamente 

cancelado, sendo necessário novo processo de cadastramento e levantamento de 

toda a documentação para nova inserção no programa. Considerando os protocolos 

de ingresso no programa longo e dispendioso, o usuário precisa de meios de informar 

o seu consumo para que o próprio usuário consiga controlar o uso da água.

O consumo de água é um problema com o qual é necessário alerta máximo. O 

uso do recurso tem aumentado em todo o mundo a uma taxa de cerca de 1% ao ano 

desde a década de 1980 (UNESCO, 2019). De acordo com o Relatório de 

Desenvolvimento Mundial das Águas das Nações Unidas, isto se deve a uma 

combinação de crescimento populacional, desenvolvimento socioeconòmico e 

mudanças nos padrões de consumo. A demanda mundial por água deve continuar se 

intensificando a uma taxa semelhante até 2050, o que representará um aumento de 

20% a 30% em relação ao nível atual de uso, principalmente devido ao consumo 

crescente nos setores industrial e doméstico. Mais de 2 bilhões de pessoas vivem em
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países que vivenciam um alto estresse hídrico, e cerca de 4 bilhões experimentam 

escassez severa de água durante pelo menos um mês do ano. Os níveis de estresse 

continuarão a crescer, à medida que a demanda por água aumenta e os efeitos da 

mudança climática se intensificam (UNESCO, 2019).

O relatório da ONU sobre o progresso dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável aponta que os esforços globais ainda são insuficientes para promover a 

mudança proposta pela Agenda 2030 (ONU,2020). A situação se agravou em curto 

prazo com a pandemia da COVID-19 que ampliou os níveis de pobreza, a 

desigualdade de gêneros, problemas migratórios, o que torna o cumprimento dos 

Objetivos propostos ainda mais desafiador (SESI PARANÁ, 2020).

Há, portanto, necessidade de modificar os comportamentos e hábitos de 

consumo dos usuários, visando mitigar o consumo exacerbado dos recursos da terra. 

A mudança de paradigma de consumo passa pela conscientização, modificação de 

hábitos até o limite de assumir a decisão oferecendo opções mais sustentáveis e 

modelos que supram suas necessidades sem comprometer as capacidades do 

planeta.

1.5.2 A Crise Hídrica no Brasil

A demanda por uso de água no Brasil é crescente, com aumento estimado de 

aproximadamente 80% no total retirado de água nas últimas duas décadas. A 

previsão é de que, até 2030 a retirada de água aumente 24%. O histórico da evolução 

do uso da água está relacionado ao desenvolvimento econômico e ao processo de 

urbanização do país (ANA, 2019). Ainda sobre o estresse hídrico brasileiro, a Agência 

Nacional de Águas estima que em 2019, 60,9 milhões de pessoas estiveram sob risco 

hídrico (ANA, 2019). O efeito do aumento do uso de água é sentido na agricultura, 

geração de energia por meio das hidrelétricas, navegação e o consumo humano 

(ANA, 2019).

O índice de Segurança Hídrica (ISH) desenvolvido pela Agência Nacional de 

Águas considera quatro dimensões do conceito de segurança hídrica (humana, 

econômica, ecossistêmica e de resiliência) de modo agregado para compor um índice 

global para o Brasil (ANA, 2019).
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Considerando a dimensão humana, o ISH identificou que 60,9 milhões de 

pessoas (34% da população urbana em 2017) com menor garantia de abastecimento 

de água no Brasil. Em termos de projeção, em 2035, os habitantes brasileiros em 

risco aumenta para 73,7 milhões de pessoas que vivem em áreas urbanas (ANA, 

2019). Da população em perigo de desabastecimento, cerca de 80% vivem em 

regiões onde as fontes hídricas não oferecem disponibilidade de água suficiente para 

o atendimento das demandas (ANA,2019). O risco de desabastecimento afetará 

regiões periféricas dos grandes centros onde se encontram as Habitações de 

Interesse Social bem como territórios em que historicamente ocorrem secas (ANA, 

2019).

Na dimensão econômica, o índice de Segurança Hídrica (ISH) avalia os perigos 

em que a produção nos setores que estão sujeitos à variação da disponibilidade de 

água. Nesta dimensão, o risco total de produção em um cenário de crise severa era 

de R$ 228,4 bilhões em 2017 e para 2035, estima-se a elevação deste risco total para 

R$ 518,2 bilhões (ANA, 2019).

A dimensão Ecossistêmica, por sua vez, considera a quantidade e a qualidade 

da água para usos naturais (sobrevivência da biota aquática) bem como a segurança 

das barragens de rejeitos. De acordo com a Agência Nacional de Águas (2019) cerca 

de 2% do recurso hídrico do Brasil encontram-se em nível de seguridade mínimo 

devido principalmente aos cursos de água poluídos por esgoto doméstico sem 

tratamento adequado. Essa dimensão considera a segurança dos reservatórios como 

os existentes em Mariana (2015) e Brumadinho (2019). As tragédias ambientais 

afetaram o abastecimento hídrico de 477 mil pessoas em 2015 e cerca de 3 milhões 

em 2019 e atentando a existência no território nacional de mais 700 barragens de 

rejeitos, existe uma probabilidade desta situação se repetir (ANA,2019).

A dimensão de resiliência do ISH expressa o potencial dos estoques de águas 

naturais e artificiais do Brasil para o suprimento de demandas dos múltiplos usuários 

em situações e eventos que podem ser agravados pelas mudanças climáticas 

(ANA,2019). Neste sentido, são considerados pela Agência Nacional de Águas (2019) 

as reservas naturais e artificiais, o potencial subterrâneo e a variabilidade 

pluviomètrica.
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Fomentar o uso racional da água por meio de tecnologias loT que auxiliem os 

usuários na visualização, controle e manutenção dos seus consumos trazem 

benefícios para minimizar o problema a curto prazo. O acesso aos artefatos com loT já 

é disponibilizado em muitas residências, inclusive em Habitações de Interesse Social, 

porém voltados a gerar informações sobre o usuário e fomentar o consumo, há pouco 

artefato, voltado em sua essência para gerar inteligência para o utilizador acerca de 

sua demanda.

A crise hídrica no país tem se tornado uma constante na história dos Brasileiros. 

Entre os anos de 2014 -  16 a região Sudeste enfrentou um grave colapso de 

abastecimento, sendo necessários obras de urgência (CUSTÓDIO, 2016; SABESP, 

2015). Desde março de 2020, o estado do Paraná enfrenta uma crise hídrica, 

considerada a pior dos últimos 40 anos. A escassez do recurso fez com que a 

SANEPAR e o governo estadual adotassem medidas como rodízios de 

abastecimentos (SANEPAR, 2020). Houve também a necessidade de investimentos 

em soluções alternativas de modo a coatar as chuvas na região metropolitana de 

Curitiba, chamado de semeadura de nuvens (SANEPAR, 2021).

Gráfico 1.1 -  Níveis dos reservatórios do sistema de abastecimento integrado de Curitiba
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Fonte: SANEPAR, 2021

No gráfico 1.1 nota-se a evolução dos níveis dos reservatórios do Sistema de 

Abastecimento Integrado de Curitiba, responsável pelo provimento de água da região 

metropolitana da capital paranaense, onde vivem 3.693.891 pessoas (IBGE, 2020). O
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volume de água armazenada diminui desde o anúncio da crise hídrica em março de 

2020, atingindo o nível mais baixo em novembro quando chegou a 26.94% de sua 

capacidade. De acordo com a Sanepar, enquanto o volume é de 60%, os moradores 

continuarão vivendo sob rodízio de abastecimento (SANEPAR, 2021).

Apesar dos rodízios impostos à população geral, o efeito sobre os níveis dos 

reservatórios foi abaixo do esperado devido a falta de chuvas na região, considerada 

pior estiagem dos últimos 40 anos (SANEPAR, 2021). A adesão dos usuários, no 

entanto, teve bom desempenho, com a utilização mais consciente do recurso, 

contribuindo para não zerar os reservatórios.

1.5.3 A Tecnologia no cotidiano das pessoas

O desenvolvimento da ciência aliada ao da tecnologia contribui com avanços na 

sociedade e na política mundial, e delimitam o impacto no meio ambiente (MARCIAL, 

2015). Dentre as tendências para 2030, há a previsão de que o mundo estará cada 

vez mais interconectado, com metade da população mundial com acesso à internet. 

Com essa predisposição, novos produtos e novos serviços serão desenvolvidos 

integrados às diversas mídias e conectados com a internet (MARCIAL, 2015 p. 115).

No mundo atual, 4,1 bilhões de pessoas utilizam a internet sendo que 97% da 

população mundial tem acesso a um sinal de celular e 93% ao alcance de rede 3G ou 

superior (ITU, 2019). A internet está presente na vida das pessoas em grande escala. 

A Cisco (2020) estima que até 70% da população mundial estará conectada por 

dispositivos móveis em 2023. Na América Latina este número corresponderá a 470 

milhões de usuários. Outra estimativa relevante a ser considerada é que haverá um 

crescimento de 2,4 em 2018 para 3,6 dispositivos e conexões per capita globalmente 

até 2023 (CISCO,2020).

O crescimento exponencial do loT aponta que aplicativos domésticos 

conectados representarão 48% ou quase metade de todos os dispositivos conectados 

em 2023 (CISCO, 2020). No Brasil, de acordo com a Anatel (2020), 32,5 milhões de 

pontos de acessos à internet através da banda larga fixa e 226,7 milhões de pontos 

de conexão via telefonia móvel, o que corresponde a 96,8% da população nacional. O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2017) apurou que no Brasil 74,9%
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dos domicílios brasileiros possuem acesso à Internet e que 97% acessaram a rede via 

telefone celular.

Antevendo o crescimento das conexões e a relevância dos dados gerados pelo 

uso da Internet e loT, foram sancionadas leis nacionais no Brasil como o Marco Civil 

da Internet (Lei 12.965) que tem por objetivo estabelecer princípios, garantias, direitos 

e deveres no uso da internet (BRASIL, 2014). A Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (Lei 13.709) cujo objetivo visa proteger os direitos de liberdade, privacidade 

e desenvolvimento da personalidade da pessoa natural nos meios digitais (BRASIL,

2018). Em 2019 foi instituído o Plano Nacional de Internet das Coisas (Decreto 9.854) 

com a finalidade de desenvolver e implementar o loT no país (BRASIL, 2019).

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou em 

parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) 

o Plano de Ação para o fomento da inovação em loT (BNDES, 2017). O plano possui 

demanda prioritária em quatro frentes prioritárias: loT para a Indústria, para a saúde, 

para o meio rural e loT para as cidades, sendo esta última frente foco desta 

dissertação.

Estes dados demonstram a presença ubíqua da conectividade pela internet nas 

atividades diárias das pessoas. Seja no meio urbano, no ambiente de trabalho, ou em 

suas residências, os celulares conectados permitem acesso ao mundo on-line, por 

vezes ainda limitado pelas operadoras por questão financeira. A criação de leis para 

regulamentar a coleta e o tratamento de dados e de incentivo à implementação do 

loT demonstram a importância do tema e o seu uso ainda muito voltado 

exclusivamente para coletar informações dos usuários.

1.6 VISÃO GERAL DO MÉTODO

O principal procedimento metodológico adotado para dissertação é o Design 

Science Research, pois esta pesquisa pretende encontrar soluções prescritivas para 

promover o Comportamento Sustentável por meio da Internet das Coisas a partir de 

uma agenda de inovação.
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FIGURA 1.3 -  Visão Geral do Método

R8A Proposição de Benchmarking + Avaliação da aplicação Meta Requisitos
Projeto ICON modelo de referências fram ework de avaliação das estratégias de DfSB

do uso de loT apoiadas em loT

Fonte: Autor (2021)

A fase de compreensão do problema consiste em tomar conhecimento acerca 

do tema da dissertação através das revisões bibliográficas em que foram pesquisados 

os seguintes temas loT e Design para o Comportamento Sustentável (DfSB). Na 

segunda fase buscou-se por meio do conhecimento da literatura, identificar as 

taxonomias de uso dos loT’s e qual o seu potencial para o comportamento 

sustentável.

A partir das taxonomias identificadas, realiza-se um levantamento de como o 

loT vem sendo aplicado por empresas no consumo racional de água e sua avaliação a 

partir de um framework. Após isso traça-se uma lista de meta requisitos para o uso de 

loT para a Sustentabilidade voltado para os designers utilizarem em projetos de 

produtos, serviços e sistemas.

1.7 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

A dissertação limita-se a pesquisar a aplicação das estratégias de Design para o 

Comportamento Sustentável apoiadas em loT. A pesquisa baseia-se práxis abordadas 

por Bhamra, Lilley & Tang (2011) e De Medeiros (2018) por estarem de acordo com os 

estudos da economia comportamental e uso de artefatos para moldar novos hábitos.

Como objeto de análise esta pesquisa delimita-se em explorar os dados e 

informações coletados a partir de exploração bibliográfica com o intuito de identificar
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as taxonomias de aplicação do loT, bem como seu potencial para a sustentabilidade. 

Analisa-se também artefatos com loT presentes no mercado e como os mesmos estão 

contribuindo para o comportamento sustentável.

Ressalta-se ainda que a pesquisa possui abordagem qualitativa, deste modo, a 

generalização obtida a partir do estudo é de caráter analítico não-estatístico. 

Considerando o método ser prescritivo, esta dissertação propõe uma teoria de 

utilização de modelos existentes na literatura, sendo necessária posterior aplicação e 

avaliação com o público-alvo.

1.8 ESTRUTURA GERAL DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos:

Capítulo 1 -  apresenta os tópicos introdutórios dessa dissertação, partindo do 

contexto e em seguida delineando o problema de pesquisa. Neste capítulo também 

se apresenta os objetivos e respectivos pressupostos, a justificativa para a realização 

da investigação. Por último apresenta-se uma visão geral do método de pesquisa e a 

estrutura geral da dissertação.

Capítulo 2 -  A Mudança de Comportamento apoiada em tecnologias loT: 

apresenta os conhecimentos teóricos sobre a definição do comportamento e a 

formação de um hábito na visão da Psicologia e do Design. A seguir apresenta a 

segmentação dos tipos de consumos. Neste capítulo apresenta-se por meio de um 

estudo de análise, as taxonomias acerca do uso de IOT nos mais variados campos do 

mercado e da indústria e por último a utilização de artefatos Internet das Coisas na 

mudança do comportamento.

Capítulo 3 - apresenta de modo detalhado o método utilizado nesta pesquisa. 

Evidencia a caracterização do problema, a seleção do método de pesquisa e, 

subsequentemente a estratégia de desenvolvimento da dissertação. É apresentado o 

protocolo de coleta de dados, com a definição da unidade de análise e ferramentas 

de coleta de dados utilizadas. Conclui-se o capítulo demonstrando a estratégia de 

análise e validação.
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Capítulo 4  -  demonstra os resultados obtidos em cada etapa desta pesquisa. 

Delineando meta requisitos para o Uso de loT para a Sustentabilidade.

Capítulo 5 -  destina-se às considerações, conclusões e recomendações de 

trabalhos futuros.
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2 MUDANÇA DE COMPORTAMENTO APOIADO NA TECNOLOGIA IOT

2.1 COMPORTAMENTO E HÁBITO

Os seres humanos são os mais complexos dos animais, com estruturas 

cerebrais igualmente multifacetadas. Além de meios próprios de proteção básica, o 

corpo humano possui mecanismos capazes de criar, agir, realizar e desejar. O 

indivíduo aprende com as próprias experiências, reflete sobre elas e, com isso, se 

prepara para o futuro (NORMAN, 2008).

Lõbach (2001) define que as necessidades ditam o comportamento humano 

que, por sua vez busca a eliminação de situações indesejadas. Para o autor, o Design 

é o processo de adaptação do ambiente às necessidades físicas e psíquicas das 

pessoas na sociedade (LÕBACH, 2001). Para poder compreender, identificar e 

codificar os anseios é necessário assimilar as definições do comportamento humano 

e como este molda o hábito. Para isto, o tópico a seguir busca assimilar os conceitos 

oriundos da área da Psicologia para comportamento e hábito.

2.1.1 Definindo o comportamento

Conceitua-se que o comportamento humano é a forma como as pessoas 

interagem com o mundo através de suas reações. Ele está condicionado com os 

aspectos internos (personalidade, cultura, expectativas, desejos e sentimentos) e 

externos como papeis sociais e experiências anteriores. (TODOROV, 2007; 

FORCATO, 2014; UHER, 2016). Skinner (1974) ressalta que um comportamento causa 

conseqüências e estas, por sua vez são responsáveis por manter ou modificar um 

hábito. Todo comportamento não pode ser entendido de modo isolado do contexto 

em que o mesmo ocorre. Não há, portanto, sentido descrever o comportamento de 

um indivíduo sem referência ao ambiente onde este acontece (SKINNER, 1974; 

TODOROV, 2007).

Com base nas definições citadas, é possível afirmar que o comportamento 

pode ser definido como uma resposta interna aos estímulos exteriores recebidos de 

forma a gerar uma reação. Esta atitude é dependente do ambiente em que ela ocorre.
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O comportamento resulta tanto de fatores internos como sentidos, necessidades, 

desejos, entre outros e de fatores externos como objetos, reações a movimentos e 

gatilhos para acontecer. A atuação do Design ocorre nos fatores externos criando 

sensações, texturas, cores, funcionalidades e experiências de modo a impulsionar 

que um novo comportamento seja criado. Muito do comportamento humano assume 

formas de ações repetitivas com a intenção de serem realizados com mínimo de 

raciocínio (JAGER, 2003). Estas ações executadas repetidamente sem muita 

deliberação, podem ser agrupados sob o conceito do hábito (JAGER, 2003; DUHHIG, 

2012).

2.1.2 O Processo de Construção do Hábito

Os hábitos surgem do intuito do cérebro de procurar maneiras de poupar 

esforço. Este instinto torna-se vantajoso para permitir que o cérebro deixe de 

preocupar-se com ações básicas e problemas rotineiros permitindo a mente humana 

livre para dedicar-se na resolução de problemas e situações mais complexas para 

facilitar o seu dia a dia (JAGER, 2003; DUHHIG, 2012). Comportamento e hábito no 

contexto atual estão interligados de modo que o hábito pode ser definido como um 

comportamento que se repete no sentido de poupar a energia e espaço que o 

cérebro utilizaria para atividades mais básicas.

As características que são necessárias para compreender os fatores que 

afetam o comportamento baseado na teoria do Behaviorismo Radical de Skinner 

(1974) podem ser assim resumidas:

•  O comportamento inicia-se quando a pessoa deseja executar uma ação;

•  A conseqüência dessa ação resulta em um reforço;

•  Se este reforço é positivo, o mesmo determina ações semelhantes em 

situações parecidas;

•  Assim constrói-se o hábito.

Para melhor entender o hábito, Duhhig (2012) explica que para cada hábito há 

um loop de três estágios iniciando com um gatilho que estimula o cérebro a entrar no 

modo automático e indica qual hábito ele deve utilizar. Em seguida há uma rotina
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física, mental ou emocional. Para então alcançar a recompensa, que auxilia o cérebro 

a entender se deve ou não memorizar esse loop  para o futuro, conforme podemos 

observar na figura 2.1. Ressalta-se ainda a importância do anseio dentro do contexto 

do hábito, pois é a partir dele que surge o gatilho e por conseqüência o 

comportamento e a recompensa.

Ao longo do tempo, essa repetição (gatilho, comportamento e recompensa) 

torna-se automático e transforma-se em um novo hábito (DUHHIG, 2012). Na 

perspectiva de Duhhig (2012) um hábito pode ser alterado e/ou substituído a partir do 

momento que uma pessoa identifica o gatilho que desperta um comportamento e a 

recompensa esperada pelo organismo. Outro ponto observado por Duhhig (2012) é 

que o nosso cérebro não entende o que é um hábito bom ou ruim, saudável ou 

nocivo à saúde, e como ele está armazenado, ainda que adormecido, pode retornar, 

cabendo a pessoa julgá-lo.

FIGURA 2.1 -  Loop do Hábito 

Com portam ento

Recompensa

Fonte: Duhhig (2012)

Os hábitos fornecem vantagem significativa em termos de economia no 

esforço cognitivo. No entanto, é possível observar desvantagem em um hábito uma 

vez que a ocorrência diária do mesmo faz com que novas informações não sejam 

consideradas ao realizar um comportamento, bem como não se busque ativamente 

novas informações (JAGER, 2003).
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Nesta dissertação trata-se por comportamento uma ação gerada de acordo 

com agentes internos e externos de uma determinada pessoa. O Hábito por sua vez, 

a repetição automática de um comportamento como necessidade de alcançar uma 

recompensa já experimentada anteriormente. Para encorajar os usuários a 

abandonarem antigos hábitos são necessários dois fatores: repetição e reforço 

(JAGER, 2003). Nas seções seguintes são apresentadas as perspectivas da 

Psicanálise, do Behaviorismo e da Economia Comportamental a respeito da 

construção do comportamento humano e da formação da personalidade.

2.1.3 A Perspectiva da Psicanálise -  Estrutura da Personalidade

O Movimento Psicanalitico surge a partir do pensamento de Sigmund Freud no 

início do século XX (FRIEDMAN & SCHUSTACK, 2003) e possui forte influência sobre 

a Psicologia moderna e sobre muitos aspectos da cultura ocidental (SCHULTZ & 

SCHULTZ, 2014). Schultz & Schultz (2014) apontam as suas principais fontes de 

influência como as primeiras especulações filosóficas acerca da natureza de 

fenômenos psicológicos inconscientes e os primeiros estudos de psicopatologia.

A existência psíquica possui duas partes, o consciente e o inconsciente 

(FADIMAN & FRAGER, 1986; FRIEDMAN & SCHUSTACK, 2003; SCHULTZ & SCHULZ, 

2014). Fadiman e Frager (1986) citam que Freud define o consciente como uma 

pequena parte da mente em que inclui tudo o que as pessoas estão cientes em um 

dado momento (FADIMAN & FRAGER, 1986). O consciente é comparado a parte 

visível de um iceberg, (Figura 2.4) considerada pequena e insignificante 

representando um aspecto superficial da personalidade (SCHULTZ & SCHULTZ, 

2014).
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FIGURA 2.2 -  Estrutura da personalidade

Nível Consciente
Pensamentos

Percepções

SUPEREGO

EGO

Nível Pré-consciente . m

Memórias m
Conhecimentos compartilhados J

Nível Inconsciente
J f

Medos

Dúvidas

Motivações egoístas

Desejos 1  ID
Emoções
Instintos

Fonte: Autor com base em Schultz & Schultz (2014); Barnejee & Pai (2015)

Em uma revisão posterior dos conceitos de consciente, pré-consciente e 

inconsciente, Freud introduziu os constructos do ID, Ego e Superego (SCHULTZ & 

SCHULTZ, 2014). O ID refere-se ao que é herdado e se encontra presente no 

nascimento, o conjunto de instintos e motivações básicos e ainda não socializáveis 

(FRIEDMAN & SCHUSTACK, 2003). É a estrutura da personalidade mais básica e mais 

central, exposta tanto às exigências somáticas do corpo como aos efeitos do Ego e 

Superego (FREUD, 19401 apud Fadiman & Frager, 1986). O ID funciona unicamente de 

acordo com as exigências para a satisfação dos desejos e consequentemente reduzir 

a tensão interna e evitar a dor (Friedman & Schustack, 2003). A energia psíquica

1 Freud, 1940, livro 7, pp. 17-18 na ed. bras.
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básica e a libido estão contidas no ID e suas exigências são impensadas e não 

consideram a realidade (SCHULTZ & SCHULTZ, 2014).

O ego por sua vez, opera de acordo com princípio da realidade, ou seja, em 

solucionar problemas reais (FRIEDMAN & SCHUSTACK, 2003). É o aparelho psíquico 

que está em constante contato com a realidade externa. O ego desenvolve-se a 

partir do ID, e possui a tarefa de garantir a saúde, segurança e sanidade da 

personalidade (FADIMAN & FRAGER, 1986). Para os autores Fadiman & Frager (1986) 

o ego regula os impulsos do ID para que a pessoa possa encontrar soluções menos 

imediatistas e mais realistas. O ID é sensível à necessidade enquanto o ego responde 

às oportunidades (FADIMAN & FRAGER,1986).

Enquanto membros de uma sociedade somos moldados e forçados a seguir 

regras morais. A estrutura da personalidade capaz de internalizar as regras sociais é 

denominada Superego (FRIEDMAN & SCHUSTACK, 2004). Este nível é o depósito de 

códigos morais, modelos de conduta e dos constructos que constituem as inibições 

da personalidade (FADIMAN & FRAGER, 1986). Para Freud o superego representa 

todas as restrições morais, age como defensor de um impulso rumo à perfeição. É o 

sistema que se descreve, até onde pudemos aprender psicologicamente como o lado 

superior da vida humana (FREUD, 1933 apud SCHULTZ & SCHULTZ, 2014).

A meta principal da psique é manter, e recuperar quando for preciso, um grau 

aceitável de equilíbrio que maximiza o prazer e minimiza o que não é prazeroso 

(FADIMAN & FRAGER, 1986). A energia necessária para acionar todo esse sistema 

nasce no ID, que é natureza instintiva. O Ego por sua vez, emergindo do ID, tem por 

função lidar realisticamente com as pulsões básicas do ID. E o Superego, emergindo 

do ego, atua como obstáculo moral aos interesses práticos do ego, fixando normas 

que definem e limitam a flexibilidade deste último (FADIMAN & FRAGER, 1986). O 

superego, ao contrário do ego que tenta adiar a satisfação do ID, empenha-se em 

inibi-lo por completo (SCHULTZ & SCHULTZ, 2005).

Schultz & Schultz (2014) apontam que as principais críticas relacionadas ao 

movimento Psicanalitico de Freud e suas teorias são as que vão de encontro ao seu 

método de coleta dos dados. Freud apoiava suas conclusões nas respostas dos 

pacientes durante as análises, suas coletas das informações são assistemáticas e não 

controladas. Igualmente não havia transcrição textual das respostas dos participantes,
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fazendo anotações posteriores aos atendimentos. Também é apontado que Freud 

reinterpretava as respostas dos seus pacientes.

2.1.4 A Perspectiva do Behaviorismo

O behaviorismo é uma teoria da Psicologia que estuda o comportamento 

humano. Nasce a partir do Manifesto “A Psicologia como um behaviorista vê” 

publicado em 1913. Na teoria conhecida como Behaviorismo clássico, Watson 

apresenta que a Psicologia deveria considerar apenas os comportamentos objetivos, 

visíveis e concretos (SHULTZ & SHULTZ, 2014; FORCATO, 2014). Seu anseio é a 

Psicologia objetiva, que lide apenas com o que é observável excluindo todo termo e 

conceito mentalista como imagem, mente e consciência (SHULTZ & SHULTZ, 2014).

Watson (1913) em seu manifesto sobre o behaviorismo metodológico define 

que a formação do hábito ocorre a partir de um processo conhecido como 

condicionamento correspondente onde um estímulo incondicionado elicia uma 

resposta também incondicionada que é pareada a um estímulo neutro. Após 

determinado número de repetições sob condições ambientais parecidas, o estímulo 

neutro desencadeia o mesmo tipo de resposta. Este estímulo, anteriormente neutro, 

passa a ser condicionado e isto mostra que o organismo aprendeu a responder na 

presença do mesmo estímulo da mesma forma (WATSON, 1913 apud ARAÚJO et ai,

2019).

Skinner (1974) em contraposição ao conceito de Watson (1913), apresenta que 

os conceitos do mentalismo precisam ser considerados como parte da compreensão 

do comportamento. O autor traz a ideia do reforço e do condicionamento operante, 

onde o condicionamento deixa de ser concebido baseado no pareamento de 

estímulos e passa a ser trabalhado a partir dos efeitos do comportamento sobre o 

mundo que retroagem sobre o próprio organismo. Neste contexto, o hábito pode ser 

compreendido como um repertório de comportamentos adquiridos a partir das 

histórias de reforçamento de um indivíduo (SKINNER,1974).

Skinner (1981) propõe o modelo de interpretação do comportamento humano 

baseado no modelo Darwinista da seleção natural. O paradigma é dividido em três 

níveis de variação e seleção:
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•  Filogênese: história evolutiva do indivíduo, engloba as respostas 

automáticas associadas a sobrevivência dos seres humanos. Tratando 

apenas das questões evolutivas, as variações favoráveis à sobrevivência 

e reprodução são mantidas, as desfavoráveis são descartadas 

(SKINNER, 1981; MELO, 2008);

•  Ontogênese: compreende a história de vida do indivíduo, onde ocorre a 

aprendizagem individual, incluindo através do processo de 

condicionamento operante. Neste contexto, comportamentos que 

apresentarem conseqüências reforçadoras para o ser humano podem 

ser selecionados e os comportamentos que não apresentam 

conseqüências reforçadoras, são enfraquecidos (SKINNER, 1981, MELO, 

2008);

•  Cultural: Segundo Skinner (1981) o terceiro nível de seleção é 

direcionado aos aspectos coletivos que influenciam o comportamento 

humano. É o nível em que a espécie humana desenvolve padrões 

comportamentais de cooperação, regras de conduta, aprendizagem por 

instrução e desenvolvimento de práticas éticas do indivíduo. No nível 

cultural, as variações de comportamento estão sujeitas ao grupo do qual 

uma pessoa pertence (MELO, 2008).

A construção do comportamento para Skinner (1974) está interligada a teoria da 

evolução, onde os indivíduos, cada vez mais complexos, apresentam

comportamentos igualmente mais complexos (MELO, 2008).

A Figura 2.3 explica a perspectiva do comportamento a partir do modelo 

proposto por Watson (1913) onde este é observado produz uma conseqüência e essa 

por sua vez controla a frequência de um comportamento baseado na resposta 

recebida. Na figura é incluído a percepção de Skinner (1974) sobre a ideia de reforço, 

que tende a ampliar a frequência por repetir determinado comportamento. Quando 

um comportamento tem um tipo de conseqüência, chamada de reforço, há maior 

probabilidade de que ele seja repetido (SKINNER,1974).
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Figura 2.3 -C om preensão do comportamento a partir da teoria do Behaviorismo

Reforço 
(aumenta a frequência)

Comportamento
A ,

Conseqüência
m  Controla 
V  frequência |

N
Fonte: Skinner (1974)

Skinner (1974) estabelece que um reforço positivo fortalece um 

comportamento. Ao sentir sede a pessoa toma água, quando voltar a sentir sede, 

repetirá o mesmo comportamento (tomar água). Já o reforço negativo revigora 

qualquer comportamento que o faça cessar (SKINNER, 1974). Para exemplificar, uma 

pessoa ao sentir dor por um sapato apertado o retira, reforçando a probabilidade de 

repetição (retirar o sapato) quando sentir novamente a mesma dor. Há ainda a 

punição que visa remover um comportamento de um repertório (SKINNER, 1974). Uma 

punição positiva refere-se à contingência em que uma atividade reduz a 

probabilidade de um reforçador, neste sentido a atividade é punida pela remoção ou 

prevenção de um evento que reforçaria outras atividades (BAUM, 2019). A punição 

positiva refere-se a uma contingência em que uma atividade aumenta a probabilidade 

de um evento aversivo (BAUM,2019). Na figura a seguir 2.4 é possível compreender a 

relação entre o comportamento, seus reforços e punições conforme a teoria do 

behaviorismo.
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Figura 2.4 -  Relação entre comportamento, reforço e punições
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Fonte: Baum (2019)

No modelo operante o comportamento é concebido através da relação entre 

ambiente em que ocorre, a resposta que vem a uma ação e as conseqüências que 

esta mesma resposta produz (BANDINI & DE ROSE, 2010). O método de estudo de 

Skinner, conforme aponta Bandini & De Rose (2010), considerou apenas o uso de 

experimentação em ambientes controlados, como laboratórios onde poderia ser 

testado tanto em animais como em humanos. Skinner considerou o uso de animais 

por possuir vantagens como o controle das histórias genéticas, do reforçamento e por 

considerar o comportamento regido por leis, livres de restrições de espécies, 

podendo ser generalizado para o comportamento humano (BANDINI & DE ROSE, 

2010).

Contudo, há críticas ao modelo proposto. Chomsky (1959) considerou que 

deveriam existir processos mentais que estão inseridos entre o estímulo e a resposta, 

pois se as variáveis estudadas figuravam exclusivamente no ambiente do organismo, 

o sujeito não teria nenhuma contribuição em suas próprias respostas (CHOMSKY,1959 

apud BANDINI & DE ROSE, 2010). Chomsky (1959) considera ainda que pesquisas 

realizadas em ambientes rígidos, não deveriam ser considerados fora dele. Outra 

crítica apresentada por Chomsky (1959) é a de que os resultados obtidos com animais
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não poderiam ser generalizados ao comportamento humano, considerado muito mais 

complexo (CHOMSKY,1959 apud BANDINI & DE ROSE, 2010).

A partir das teorias apresentadas, pode-se afirmar que o comportamento é o 

modo como os seres-humanos interagem com o meio em que vivem. Todo o 

comportamento é ativado a partir de um estímulo e há situações que podem reforçar 

a repetição do mesmo ou desestimulá-lo. Enquanto para animais o comportamento se 

resume em sobrevivência e reprodução, para seres humanos complexos, possuem 

comportamentos multifacetados. Estes comportamentos podem ser influenciados por 

fatores externos (SKINNER, 1974) como religião e filosofia política (MINTON et al, 2015) 

e a própria personalidade da pessoa (FADIMAN & FRAGER, 1986). O hábito refere-se 

a um comportamento que é repetido como modo de buscar a uma unidade de 

satisfação já experimentada anteriormente. Um comportamento pode ser modificado 

a partir do momento em que se compreende os constructos da personalidade. No 

próximo tópico serão apresentadas as perspectivas de engajamento para a mudança 

rumo aos comportamentos mais sustentáveis a partir dos perfis de consumo e 

comportamento.

2.1.5 Economia Comportamental

A Economia Comportamental é definida como o estudo das influências 

cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o comportamento econômico das 

pessoas (SAMSON, 2015). A ciência do comportamento humano combina psicologia e 

economia para compreender como as pessoas respondem ao contexto no qual 

tomam suas decisões (BYERLY et al, 2018). A Economia comportamental emprega a 

experimentação para desenvolver teorias sobre a tomada de decisão do usuário. A 

influência sobre um comportamento ocorre por lembranças, sentimentos e estímulos 

presente no ambiente. Além disso, de acordo com Samson (2015) o ser humano é 

imediatista, resistente à mudança, distorce memórias e é afetado por estados 

psicológicos.

Halonen e Caldwell (2015) compreendem a economia como um meio para 

maximizar o bem-estar do consumidor. A economia comportamental demonstra que a 

felicidade das pessoas não depende apenas da acumulação dos bens tradicionais,
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mas a escolha dos usuários por bens intangíveis, cujo o valor é moldado pelo 

contexto em que aparecem (HALONEN & CALDWELL,2015). Outro ponto levantado 

pelos autores é a necessidade de compreensão das influências culturais onde a 

decisão será tomada. Aspectos como valores individuais, coletivos, normas sociais, 

crenças e tradições locais são influenciadores de um comportamento, portanto, 

precisam ser considerados (HALONEN & CALDWELL, 2015).

Como os estudos trazidos anteriormente sugerem (FREUD, 1974; SKINNER, 

1976), a tomada de decisão é o conflito entre dois mecanismos distintos: o emocional 

e impulsivo e o racional e intelectual. No entanto, para Winter (2015) nossos 

mecanismos emocionais e cognitivos atuam em conjunto e se autossustentam e, em 

muitos casos, decisões baseadas em emoções ou intuição podem ter mais eficiência 

que a escolha racional e estudada. Emoções sociais (raiva, empatia, inveja, vergonha, 

etc.) moldam interações estratégicas, pois influenciam não apenas quem as sente, 

como também o comportamento de quem interage com eles (WINTER, 2015).

2.1.5.1 Nudge

O Nudge é a técnica de incentivar ou desestimular determinado 

comportamento utilizando-se de seu contexto para isso (SUSTEIN, 2015; SCHMIDT, 

2017; BYERLY,2018). Lin et al (2017) definem os nudges como ferramentas 

psicológicas projetadas para promover mudanças comportamentais com a intenção 

de melhorar a saúde e o bem-estar. A técnica baseia-se na ciência comportamental 

com o intuito de aprimorar as decisões das pessoas, modificando a forma como as 

opções são apresentadas a elas (SCHMIDT, 2017). Os usuários respondem não 

apenas aos incentivos, informações e persuasão, mas também ao modo como estas 

intervenções são estruturadas e apresentadas (KAHNEMANN et al., 1991). Alterar o 

contexto onde essas decisões são tomadas tende a encorajar comportamentos 

sociais desejáveis e desencorajar os comportamentos indesejáveis (BYERLY et ai., 

2018).

Para impulsionar decisões o nudge  tem sido utilizado por governos e 

instituições (SCHMIDT, 2017) como uma abordagem que preza pela liberdade de 

escolha do usuário (SUSTEIN, 2015). Quando um governo decide aumentar a taxa de
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imposto sobre determinado produto que traz malefícios à saúde (tabaco, bebidas, 

etc.) está usando a técnica como forma de desestimular o uso, porém mantendo a 

liberdade de escolha do usuário. Para Sustein (2015) o nudge  deve ser transparente e 

franco para evitar a coerção e assim manifestar a confiança entre usuário e o 

proponente do comportamento. A quantidade de nudges é variada e crescente em 

número e diversidade. Sustein (2015) apresenta uma lista dos que considera o mais 

importante (Quadro 2.1).

Tipo

Quadro 2.1 -  Exemplos de Nudges 

Exem plos

Regra: Defaut Inscrição automática em programas como educação, 

saúde, poupança.

simplificação promover ajustes de forma a simplificar e desburocratizar 

programas existentes, de modo a incentivar maior adesão

Uso de normas Ressaltar a adesão da maior parte das pessoas. Ex: 9 em

sociais 10 pessoas pagam seus impostos em dia

Aumento da Dar visibilidade às opções de baixo custo financeiro ou

facilidade e conveniência alimentação saudável

Divulgação expor os custos ambientais ou financeiros de 

determ inados hábitos

Alertas exemplificar os riscos por meio de imagens, mensagens,

dramáticos ou não etc. Ex. as imagens impressas na embalagem do cigarro

Estratégias de Comprometer-se com uma ação específica em um

compromisso prévio momento futuro e preciso. Ex: poupar dinheiro para fazer uma

viagem

Lembretes Enviar ao usuário lembretes por e-mail, notificação ou 

mensagem sobre contas vencidas ou obrigações iminentes

Evocar Intenções Utilizar perguntas como "Você pretende se vacinar?" ou

de implementação "pretende votar?" evocando a participação das pessoas e 

ressaltando sua identidade (eleitor, imunizado, etc)

Informar as Prover o usuário de relatórios sobre seu histórico de

pessoas sobre a natureza 

e conseqüências de suas 

escolhas passsadas

consumo ou gasto de dinheiro com determ inado hábito

Fonte: Autor baseado em Sustein (2015)
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Pequenos detalhes que aparentemente são insignificantes, tendem a ter 

impactos importantes no comportamento dos usuários e assume-se que tudo importa 

(THALER & SUSTEIN, 2008). O Design, em seu papel de melhorar a vida dos usuários, 

deve-se valer de estratégias eficazes com o intuito de fazer-se abandonar 

comportamentos nocivos para si ou para o grupo social, e incentivando a adoção de 

novas práticas.

2.2 MODELOS DE COMPREENSÃO DO COMPORTAMENTO

2.2.1 Design Emocional de Norman

Donald Norman a partir dos seus estudos sobre emoção sugere que somos 

resultado de três níveis diferentes de estruturas do cérebro (NORMAN, 2008). O nível 

visceral compreende a camada automática e pré-programada do cérebro; 

comportamental é a parte que controla o cotidiano e; a parte responsável pela 

contemplação chamada de nível reflexivo. Para melhor compreensão, cada um dos 

níveis será explicitado a seguir.

FIGURA 2.5 - Níveis de processamento cerebral

FONTE: O Autor baseado em Norman, 2008



48

O Nível Visceral compreende a primeira impressão sobre o produto ou serviço 

(“ Eu quero” , ou “não quero”). Este nível lida com o meio natural (ex.: cores, texturas, 

cheiros e vibrações etc.). Tem responsabilidade por fazer julgamentos rápidos de 

acordo com os estímulos recebidos. Compreender o comportamento neste nível 

demanda coletar as reações positivas e negativas do usuário e, subsequentemente, 

compreender as respostas automáticas (NORMAN, 2008).

Sendo o nível Visceral relacionado ao impacto emocional imediato (NORMAN,

2008), é possível promover através dele uma mudança de comportamento para 

hábitos mais sustentáveis. A partir do conceito que considera o hábito automático, 

como forma de obter-se uma recompensa (DUHHIG, 2012), o nível visceral atua 

substituindo comportamentos básicos. Por exemplo: quando um estado ou cidade cria 

uma lei abolindo o uso de produtos descartáveis em oposição de conscientizar a 

população sobre os malefícios de seu uso.

Para Norman (2008) o Nível Com portam ental relaciona-se com a facilidade de 

uso, com o prazer pela utilização e com o potencial de poder realizar uma 

determinada atividade do início ao fim e de forma fluída. O nível comportamental 

delimita-se ao uso do serviço ou produto sob o ponto de vista objetivo e refere-se à 

função que estes desempenham, sua facilidade com que o usuário o compreende e o 

opera bem como a eficácia com que compre a sua função (NORMAN, 2008). Um bom 

Design voltado ao nível comportamental deve concentrar-se em compreender e 

satisfazer as necessidades dos usuários (NORMAN, 2008).

A dimensão Comportamental compreende quatro componentes: 1) função, que 

especifica para qual solução o produto foi desenvolvido: 2) compreensibilidade que 

corresponde a compreensão de uso do produto; 3) usabilidade, como forma de 

entender os aspectos de uso de um produto; e a 4) sensação física, correspondendo 

a características como textura, superfície e peso e a sensação que estes atributos 

causam no usuário (NORMAN, 2008; COSTA,2019).

O nível Reflexivo reflete-se a mensagem, influências culturais e o significado 

que o artefato revela sobre si ou sobre a sua utilização. Trata-se da percepção 

intangível e qual tipo de mensagem um produto reflete para o usuário e para outros 

observadores. Por suas características, o nível reflexivo atua em um vasto território, 

por agir no significado dos objetos e às lembranças que o mesmo desperta. Ele
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também trata da autoimagem, a aquilo que é percebido por outros observadores e o 

que remete as mesmas. O nível reflexivo está totalmente ligado ao que está na mente 

do observador (NORMAN, 2008). Por fim, o Design reflexivo considera a 

racionalização e a intelectualização de um artefato.

Os três níveis propostos operam entrelaçados entre si. O nível visceral pode ter 

suas reações inibidas ou ampliadas através da influência de sinais de controle 

provenientes de outros níveis. O nível comportamental pode coibir ou aperfeiçoar o 

nível visceral e ter suas reações inibidas ou aprimoradas ou inibidas pelo nível 

reflexivo. Estes níveis são identificados na resposta humana aos objetos, permitindo o 

mapeamento das características de um produto ou serviço.

Um fator determinante do comportamento são emoções, tanto positivas quanto 

negativas, pois desempenham papel fundamental na tomada de decisão, auxiliando o 

usuário no julgamento de situações como seguras ou nocivas, boas ou más, 

interessantes ou desnecessárias. (NORMAN, 2008). Deste modo um novo produto ou 

serviço que indiquem qualidades como estabilidade, status, contemporaneidade e 

conectividade tem maior potencial em sensibilizar o comportamento do usuário 

(NORMAN, 2002), pois são emoções positivas que trarão o prazer e status para os 

mesmos.

2.2.2 Modelo de Comportamento de Fogg

Fogg é um cientista comportamental fundador do laboratório de Design para o 

Comportamento da Universidade de Stanford. Em seu modelo de Comportamento 

(FBM -  Fogg Behavior Model; FOGG, 2009) compreende-se que o comportamento 

humano é produto de três fatores: motivação, habilidades e gatilhos, cada um deles 

com seus subcomponentes. O FBM propõe que para uma pessoa atingir um 

determinado comportamento alvo 1) esta pessoa deve estar suficientemente 

motivada; 2) ter a capacidade de aderir este comportamento e 3) ser acionada de 

modo a realizá-lo (FOGG, 2009). Para Fogg (2009) além de ser útil na avaliação do 

Design de tecnologias persuasivas, o FBM auxilia as equipes a trabalharem de modo 

eficiente por oferecer uma maneira compartilhada de pensar sobre a mudança de 

comportamento.
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O modelo proposto por FOGG (2020a), ilustrado na figura 2.6, propõe que o

comportamento humano é compreendido pela soma de Motivação (M), Capacidade

(C) e Prompts (P), que pode ser chamado também de gatilho. O FBM mostra que o 

comportamento humano é resultado dos três elementos específicos reunidos em um 

dado momento e atuando ao mesmo tempo.

FIGURA 2.6 -  Modelo de Compreensão do Comportamento de Fogg

Co = M C P
Com portam ento qUand0  M otivação +  C ap acid ad e + ^ roJ^P^

Fonte: Fogg (2020) adaptado pelo autor

O primeiro elemento necessário para impulsionar um comportamento é a 

M otivação aqui tratada como desejo de obter determinado comportamento (FOGG, 

2020a). Para esclarecer como a motivação é importante no modelo foi estruturado o 

termo em três motivadores principais e cada um deles com um oposto. O primeiro 

motivador identificado por Fogg (2009) é o prazer e o seu oposto a dor. Este possui 

resposta imediata, há pouca antecipação sobre a reação gerada, é o reflexo primitivo 

relacionados à autopreservação e reprodução (FOGG, 2009, 2020b). Prazer e dor são 

motivadores pujantes e quando os designers buscam aumentar a motivação em um 

comportamento é necessário considerar a ambos em seus projetos (FOGG,2009).

É possível traçar um paralelo entre o motivador Prazer/Dor de Fogg (2009), o 

nível Visceral de Norman (2008), o constructo ID de Freud (1940) e o nível 

Filogenètico da teoria do behaviorismo radical de Skinner (1981). Todos, em suas 

diferentes correntes explicativas, atuam na ação e reação primitiva e automática da 

personalidade humana. São responsáveis pela sobrevivência da espécie e atuam de 

forma natural e intrínseca nos seres, independente de outros aspectos da 

personalidade e do comportamento.

O segundo motivador identificado (FOGG, 2009, 2020b) é a esperança e seu 

antagônico o medo. Neste conceito, a esperança é a antecipação de um evento
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aprazível e o medo é a antecipação da ocorrência de uma situação ruim, geralmente 

atrelada à perda (FOGG, 2009). O autor considera esta motivação, por vezes, mais 

poderoso que o prazer/dor, pois uma pessoa aceita a dor (tomar uma vacina) para 

superar o medo (antecipação de uma doença) (FOGG, 2009).

Esperança/medo vão de encontro às teorias do Ego (FREUD, 1940), 

Ontogênese (Skinner, 1981) e o nível Comportamental (NORMAN, 2008). Nesses 

conceitos, o comportamento é voltado ao aprendizado a partir das experiências do 

próprio indivíduo e a moderação do que é adequado e inadequado para cada pessoa. 

O comportamento motivado neste nível é influenciado pelas necessidades do 

primeiro, porém é regulado internamente de modo a conter os instintos automáticos.

O terceiro principal motivador identificado por Fogg (2009) em seu modelo 

comportamental é a aceitação e a rejeição social. Esta dimensão controla todo o 

comportamento social de um indivíduo. As pessoas são movidas a fazer coisas que 

lhes permitem serem aceitos socialmente e evitar a sua rejeição do grupo (FOGG,

2009). O poder da motivação social é caracterizado pelo contexto histórico, onde 

pessoas que cometiam um erro inaceitável era banido do seu grupo e/ou comunidade 

(FOGG, 2009). Um exemplo moderno deste motivador são as redes sociais onde cria- 

se a atmosfera que tudo acontece por meio delas e o indivíduo que não está não 

participa está socialmente rejeitado (FOGG, 2009).

Considerando o conteúdo apresentado de outros autores (FREUD, 1940; 

SKINNER, 1981; NORMAN, 2008; FOGG, 2009) nota-se novamente a concordância 

entre as teorias. O superego, o nível cultural, reflexivo e a aceitação e rejeição social 

moderam a vida em grupo. Aqui desenvolve-se regras e padrões comportamentais 

para uma determinada coletividade como forma de reger a vida de todos(as). O 

Design desenvolvido para alcançar este nível envolve arquétipos da diferenciação e 

da imitação, onde um indivíduo é convidado a seguir o exemplo de outro mais célebre 

ou de maior classe social.

O segundo elemento do modelo de compreensão do comportamento de Fogg 

(2009) é a Capacidade. Para um comportamento-alvo ser alcançado é necessário que 

o usuário tenha capacidade para fazê-lo. Há três caminhos propostos pelo autor para 

que o mesmo seja eficaz. O primeiro é instruir os utilizadores, algo que Fogg (2020b) 

considera um caminho complexo. O segundo é fornecer ferramentas que facilitem o
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comportamento (E.g.: Livro de receitas para facilitar a preparação de pratos). O 

terceiro caminho defendido por Fogg (2009, 2020a) é a simplicidade que tange em 

tornar um comportamento-alvo intuitivo para os usuários e, com isso, há uma maior 

chance de o mesmo transformar-se em um hábito recorrente.

Fogg (2009) define o terceiro elemento como gatilho que age como a 

“chamada à ação” . Gatilhos são necessários no momento em que uma pessoa já 

possui motivação e habilidade para tomar um comportamento, porém estes precisam 

ser ativados. Os gatilhos podem ser descritos em três grupos: 1) faísca: motiva o 

comportamento: 2) facilitador: aquele que facilita que o comportamento e 3) sinais: 

aquele lembra para ou indica o que fazer em seguida (FOGG, 2020b).

Para que um determinado comportamento ocorra, é necessário que haja alto 

grau de motivação aliado a facilidade de executar uma determinada ação e que 

apoiadas aos estímulos necessários tornam o comportamento alcançável (Figura 2.7). 

Estes gatilhos apresentados no modelo FBM (FOGG, 2009, 2020a, 2020b) podem ser 

comparados ao conceito de Reforço apresentado por Skinner (1981). Um novo 

comportamento ocorre quando é estimulado e essa chamada à ação pode vir de 

fatores externos projetados pelo Design. No caso de produtos, pode estar inserido no 

próprio artefato por meio de luzes, sinais sonoros, pequenos movimentos, estalos que 

atraem o utilizador e o convidam a tomar uma atitude em relação ao produto (E.g.: 

uma cafeteira que apita quando o café está pronto). Na perspectiva de serviços, um 

gatilho pode vir do conceito da marca, de uma pessoa que expõe determinada 

situação ou de uma ação de marketing (E.g.: Uma marca de café sustentável que 

incentiva em seu conceito o consumo de produtos locais).



53

FIGURA 2.7 -  Modelo de Mudança de Com portam ento de Fogg (FBM)

Fonte: Fogg (2020a; 2020b) adaptado pelo autor

A mudança de comportamento no FBM ocorre quando há alto grau de 

motivação combinada com a facilidade de fazer com o gatilho convidando à uma nova 

ação. O mesmo ocorre quando se projeta diminuir um determinado comportamento, 

diminui-se a motivação ou dificulta-se a usabilidade tornando assim a reação falível. 

Para que haja mudança significativa do hábito, fruto da repetição dos 

comportamentos, é necessário focar nos micros hábitos e assim alcançar a mudança 

maior após várias pequenas modificações cotidianas (FOGG, 2020a).

2.2.3 A Teoria do Comportamento Planejado (Modelo TPB)

A teoria do Comportamento Planejado (TPB - Theory o f Planned Behaviof) 

surge a partir dos estudos de Ajzen & Fishbein (1975) com a formulação da Teoria da 

Ação Racional (TRA -  Theory o f Reasoned Action) que sugere que a melhor preditor 

do comportamento humano é a intenção de agir (LEE & KOTLER, 2020). Este fator é 

determinado por dois fatores predominantes: as crenças pessoais sobre os resultados
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associados ao comportamento e suas percepções de como as pessoas ao seu redor 

avaliarão o comportamento em questão (LEE & KOTLER,2020). O TPB é considerado 

uma extensão da TRA e inclui um constructo adicional: controle Comportamental 

Percebido (MONTANO & KASPRZYK, 2015).

Ajzen (1991) considera um fator central na TPB é a intenção do indivíduo em 

executar determinado comportamento onde supõe-se que são estas que capturam os 

fatores motivacionais que influenciam um comportamento (Figura 2.8). Como regra 

geral, quanto mais firme for a intenção em envolver-se em determinado 

comportamento maior deve ser o seu desempenho (AJZEN, 1991). Os determinantes 

diretos das intenções comportamentais dos usuários são suas atitudes em relação ao 

desempenho e às normas subjetivas associadas ao comportamento (MONTANO & 

KASPRZYK, 2015).

Figura 2.8 -  Teoria do Com portam ento Planejado

Fonte: Ajzen (1991) adaptado pelo autor

O controle comportamental percebido refere-se à percepção dos usuários em 

relação a facilidade ou dificuldade em realizar um comportamento (AJZEN, 1991). De 

acordo com a teoria, o controle comportamental percebido somado à intenção 

comportamental, podem ser usados diretamente para prever um desempenho 

(AJZEN, 1991). O controle percebido é determinado pelas crenças de controle relativas 

à presença ou não de facilitadores ao desempenho comportamental (MONTANO & 

KASPRZYK, 2015).

A atitude é determinada pelas crenças dos indivíduos sobre os resultados de um 

comportamento (crenças comportamentais) ponderada pelas avaliações desses
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resultados (MONTANO & KASPRZYK, 2015). Deste modo, se uma pessoa acredita que 

resultados com valor positivo resultarão da execução de um comportamento em 

questão, a mesma terá uma atitude positiva em relação ao comportamento 

(MONTANO & KASPRZYK, 2015). A teoria ainda afirma que se indivíduos considerados 

referências importantes para uma pessoa desaprovarem determinado 

comportamento, esta tende a reprimir este comportamento.

2.3 COMPORTAMENTOS E HÁBITOS MAIS SUSTENTÁVEIS

2.3.1 Contexto

Compreender o comportamento dos usuários é pré-requisito para incentivar a 

mudança de comportamento (JACKSON, 2005). O comportamento é o modo como 

pessoas interagem com o ambiente em que vivem e por meio dele é constituído o 

hábito. O comportamento sustentável, por sua vez, constitui o conjunto de ações 

voltadas à proteção do meio socio-fisico (JAKUBOWICZ et al, 2020). Embora o termo 

comportamento sustentável tenha sido considerado sinônimo de comportamento pró- 

ambiental, o mesmo enfatiza ações para proteger o ambiente natural e o social 

(TAPIA-FONLLEN et al., 2013). O Design pode atuar como ativista contribuindo para a 

mudança sociocultural (FUAD-LUKE, 2009). Essa atuação possui foco nas questões 

sociais, ambientais e políticas, buscando ampliar a participação da sociedade na 

esfera de decisão (PRADO, 2019).

2.3.2 Perspectiva do nível de engajamento

Na perspectiva das possibilidades de comportamento para a sustentabilidade, 

há um espectro de engajamento desde aquele que ignora ou não compreende 

completamente os problemas ambientais, sociais e econômicos até as pessoas que 

adotam um comportamento ativista. Nesta seção serão apresentados dois estudos 

que trazem constructos como forma de compreender o engajamento do ser humano 

nestas questões.
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O modelo transteórico proposto por Prochaska e Norcross (2001), a mudança 

de comportamento é um processo que se desenvolve ao longo do tempo e envolve a 

progressão em seis estágios (FIGURA 2.9). Em cada estágio da mudança, diferentes 

processos produzem o progresso de forma otimizada.

FIGURA 2.9 -  Estágios da mudança de comportamento

Fonte: Prochaska & Norcross (2001)

O modelo de Tapia-Fonllen et al. (2013) procura compreender o 

comportamento sustentável por meio da Psicologia da conservação2. No relato de 

Tapia-Fonllen et al. (2013) são dispostos comportamentos pró-ecológicos, frugais, 

altruistico e equitativo (Figura 2.10).

2 Psicologia da Conservação: Campo da Psicologia que estuda as causas e soluções 
comportamentais dos problemas ambientais.
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Figura 2.10 -  Compreensão do comportamento sustentável

P r ó - a m b i e n t a l

Ações propositadas e 
efetivas que resu ltam 

na conservação dos 
recursos naturais.

Exemplos:
-  com postagem ;
-  recic lagem;
-conservação dos 
recursos;
-e tc .

Fonte: Autor baseado em Tapia-Fonllen et ai (2013)

O segundo estudo conduzido por Schãfer, Jaeger-Erben & Santos (2011) na 

cidade Curitiba identificou estilos de consumos com diferentes orientações e hábitos.

Os Tradicionais Centrados em Casa, um grupo dominado por mulheres, são 

socialmente engajados e interessados em questões como economia, energia e 

saúde. Neste grupo há pouco interesse em status e tecnologia. O estudo identificou 

que estas pessoas demonstram interesse por serviços de compartilhamento de itens 

de uso esporádicos. Há abertura para questões de economia de recursos ligados à 

economia da casa (SCHÀFER, JAEGER-ERBEN & SANTOS, 2011).

Outro grupo identificado por Schãfer, Jaeger-Erben & Santos (2011) é o dos 

Pós-materialistas orientados à Qualidade de Vida. Segundo os autores este 

pequeno grupo demonstra claros interesses em economia dos recursos, se 

interessam pela vida social, ajudam e compartilham produtos, além de serem abertos 

a ideia do faça-você-mesmo. O estudo identificou forte abertura às questões de 

sustentabilidade e amplo interesse em serviços de compartilhamento, revenda ou uso 

de produtos atualizáveis (SCHÀFER, JAEGER-ERBEN & SANTOS, 2011).

Há também o grupo dos Pós-materialistas, cujos interesses estão em novas 

tecnologias e sair com amigos. Os autores identificaram que a maior parte deste 

grupo é composta por estudantes, que ainda estão em fase de formação e outra parte 

é representada por pessoas com mais de 50 anos, neste grupo existe a orientação

F r uga l A l t r u í s t a E q u i t a t i v o

Diminuição do níve l 
de consumo. Ações 

austeras para d im inu ir  
o impacto do ser 
humano na terra. 

Exemplos:
-  consumo reduzido;
-  p rodu tos  locais;
-  preocupação com o 
descarte de resíduos.

Preocupação com o 
b e m -es ta r  das outras 

pessoas em 
d e tr im en to  de ganhos 

próprios.

Exemplos:
-  empatia ;
-  cooperação;
-  e c o n o m i a  u o t t ad a  
ao b e m - e s t a r  de  
t o d o s .

Busca o equ i l íb r io  
entre  os benefíc ios 

que as pessoas 
possuem hoje e pelos 

que as gerações 
fu tu ras  obterão.

Exemplos:
-  equidade de raças, 
gêneros, social e 
econômica.
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para a sustentabilidade que, no entanto, é afetado por recursos de baixa renda 

(SCHÀFER, JAEGER-ERBEN & SANTOS, 2011). Similarmente aos pós-materialistas em 

relação à renda, educação e profissão há a categoria dos Aspirantes à Materialistas. 

Scháfer, Jaeger-Erben e Santos (2011) identificaram que este grupo possui forte 

relação com consumo e status e o interesse social é baixo. As pessoas pertencentes 

aos dois grupos citados podem aderir a consumos mais sustentáveis 

involuntariamente, desde que seja inserido pelas empresas em produtos do cotidiano 

(SCHÀFER, JAEGER-ERBEN & SANTOS, 2011).

O grupo dos Indiferentes, por sua vez, não indica nenhuma indicação clara 

quanto ao seu consumo, e caracteriza-se por não se interessar em questões sociais 

(SCHÀFER, JAEGER-ERBEN & SANTOS, 2011). O último grupo categorizado é o 

Privilegiado Atualizado, caracterizado pelo amplo interesse por tendências 

tecnológicas, pouco interesse em questões sociais e alto poder de consumo 

(SCHÀFER, JAEGER-ERBEN & SANTOS, 2011). A pesquisa identificou que para que 

este grupo adote um consumo mais sustentável é necessário associá-lo a inovação 

tecnológica e boa forma evitando os apelos morais (SCHÀFER, JAEGER-ERBEN & 

SANTOS, 2011).

2.3.3 Perspectiva filosófica

Esta seção traz as discussões das principais correntes filosóficas sobre as 

questões ambientais em termos do potencial de sua contribuição para a 

sustentabilidade. Observa-se a tipologia de O’Riordan sobre a estrutura de 

compreensão do engajamento ambiental dividindo-o em Ecocentrismo que 

corresponde ao desejo de colocar o meio ambiente em primeiro lugar e modificar as 

práticas sociais para alcançar tal objetivo. O outro lado desta dicotomia é o 

Tecnocentrismo definido como o compromisso com o controle humano e gestão do 

meio ambiente em benefício da sociedade (O’RIORDAN3, 1981 apud DAVIES, 2020). 

Para Davies (2020), no entanto, dificilmente um indivíduo ou instituição estará em total 

conformidade com apenas uma das posições identificadas. As posturas são

3 O'Riordan, T., 1981. Environmentalism Pion, London.
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dinâmicas, contraditórias e podem variar de acordo com a questão específica, 

contexto social e econômico e os arranjos institucionais predominantes (DAVIES,

Garrard (2004) apresenta que no contexto do movimento do ambientalismo, 

surge ampla gama de eco filosofias distintas, onde cada uma compreende a crise 

ambiental ao seu modo. Cada ideologia enfatiza aspectos passíveis de solução, bem 

como ameaça os valores individuais, sugerindo assim uma gama de possibilidades 

políticas. A teoria fornece uma base de atuação com afinidades e aversões literárias e 

aspectos culturais específicos (GARRARD, 2004).

O Cornucopianismo é contrário as alegações de que as pessoas estão 

causando danos irreversíveis ao meio ambiente, para o corcnucopianista as 

preocupações com a crise ambiental são infundadas ou exageradas (DAVIES, 2020). 

Esta perspectiva valoriza o direito e os interesses de consumir indefinidamente em 

prejuízo da natureza considerada fonte ilimitada de recursos e com valor apenas 

instrumental (SANTOS et ai., 2018). Seguindo este conceito, o livre mercado e a 

tecnologia são capazes de resolver qualquer problema ambiental e o aumento 

populacional eventualmente produzirá a riqueza para pagar as melhorias ambientais 

necessárias (GARRARD, 2004). Vezzoli et al. (2018) considera que a postura 

corcnucopianista deve ser combatida por ignorar as evidências que apontam o 

esgotamento dos recursos naturais. Para Santos et ai. (2018) o Design voltado ao 

cornucopianismo atua como ferramenta voltada a valorização dos produtos e 

serviços, desconsiderando a dimensão sustentável.

Os grupos dos Am bientalistas compreendem o grande grupo de pessoas que 

estão preocupadas com questões ambientais, mas, ao mesmo tempo, desejam 

manter ou melhorar seus padrões de vida (GARRARD, 2004). Sua postura filosófica 

compreende que aspectos como economia liberal, religião cristã, direitos humanos, 

progresso histórico e científico são valiosos apesar do desgaste ambiental 

(GARRARD, 2004). Para Pearce, a postura ambientalista baseia-se em quatro 

premissas:

1) defesa do conservacionismo dos recursos, principalmente com valor

instrumental;

2) Economia e mercado verde controlados por incentivos econômicos;
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3) modificação do crescimento econômico, com alteração de escala;

4) Equidade intra e intergeracional (pobres contemporâneos e gerações futuras

(PEARCE, 1993 apud SANTOS et al.,2018).

Para Santos et al. (2018) o Design tem sua atuação neste grupo por meio da 

concepção de produtos e serviços que usem os recursos de forma eficiente e na 

proposição de novos sistemas de serviços que reflitam na mudança de 

comportamento dos usuários. Não é intenção na filosofia ambientalista renunciar ao 

capitalismo e sim uma intervenção reguladora em sua forma liberal-econômica com 

novas formas de produção, comercialização e consumo (SANTOS et al.,2018).

A Ecologia Profunda, por sua vez vê a natureza como grande riqueza e adota 

forte sistema ecocêntrico de ética ambiental. É uma filosofia que exige forte mudança 

comportamental, baseada na simplicidade, reconexão com o meio ambiente, poder 

descentralizado e enaltecimento da diversidade cultural e biológica (DAVIES, 2020). 

Os ecologistas profundos defendem a diminuição progressiva da população mundial 

e, com isso, resolver problemas ambientais associados à pobreza, diminuição da 

pressão sobre a terra e do desmatamento, redução de resíduos e das emissões de 

gases de efeito estufa (GARRARD, 2004). As ideias da Ecologia Profunda, no entanto, 

são de difícil aplicabilidade pois demandam em mudança significativa no estilo de 

vida atual da sociedade que afetam a noção de bem-estar material como status, 

individualismo e conforto (SANTOS et al., 2018).

Enquanto a ecologia profunda identifica o problema antiecologico na dualidade 

homem/natureza, o Eco fem inism o atribui o problema também no dualismo 

androcêntrico homem/mulher (GARRARD, 2004). O movimento eco feminista é 

baseado nas interações entre as mulheres e natureza e as preocupações acerca das 

opressões sofridas por elas e pela natureza ao longo da história (DAVIES, 2020). 

Garrard (2004) apresenta que o eco feminismo enfatiza a justiça ambiental em um 

grau muito maior que a ecologia profunda. Para o autor a lógica de dominação está 

implicada na discriminação e opressão de gênero, raça orientação sexual e classes 

(GARRARD, 2004).

Assim como os eco feministas, os Ecologistas Sociais e os Eco marxistas

posicionam que o problema ambiental é causado não somente pelas atitudes 

antropocêntricas, mas também pelos sistemas de exploração e dominação das
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pessoas por outras pessoas (GARRARD, 2004; DAVIES, 2020). Para Garrard (2004) os 

defensores desta teoria criticam o posicionamento dos ecologistas profundos, o qual 

consideram individualista e místico. Eles argumentam que tal opinião afasta do 

pensamento racional e do envolvimento político. Portanto a ecologia social e o eco 

marxismo são movimentos explicitamente políticos e baseados nas teorias do 

pensamento radical4 do século XIX. (GARRARD, 2004). A ecologia social e o eco 

marxismo compartilham a mesma ideia do cornucopianismo de que a noção de limites 

ecológicos é uma espécie de mistificação. Eles alegam que a ideia de escassez é 

criada e manipulada pelas formas capitalistas de oferta e demanda e a tecnologia 

modifica essa dinâmica (GARRARD, 2004). Neste sentido, o Design atua como 

inovador social, na ativação, sustentação e orientação de processos de mudança 

social em direção à sustentabilidade (Manzini, 2017).

2.4 ESTRATÉGIAS PARA A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

2.4.1 Design e a criação de significado

Todo produto e serviço tem um significado atribuído pela pessoa que o utiliza, 

sendo o mesmo resultante da interação entre o usuário e o artefato e não podem ser 

desenhados de forma deterministica (VERGANTI, 2012). A relação dos usuários com 

um objeto é estabelecida por meio do Design que atua como aquele que procura 

compreender o sentido atribuído pelo usuário. Verganti esclarece ainda que a 

construção dessa relação entre a pessoa e o artefato se dá através do sentimento 

que desperta no utilizador. Este vínculo ocorre através do sentimento que este 

desperta no utilizador. Este vínculo ocorre através de experiências, lembranças boas 

e ruins, sentimentos, aspectos do serviço e o quanto este significado aproxima o 

indivíduo da imagem que construiu de si mesmo (VERGANTI, 2012). Para Manzini 

(2017) o Design colabora proativamente na construção social do sentido e, portanto, 

na idealização dos constructos de qualidade, valores e beleza.

4 Anarquismo de Mikhail Bakunin (1814-1876) e Pyotr Kropotkin (1842-1921), o comunismo de Karl 
Marx (1818-1833) e Friedrich Engels (1820 a 1895).
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Através da ideia do Design corno formulador de significado tanto para produtos 

corno para os Serviços e responsável pela formulação da mensagem recebida pelo 

usuário sobre uma interação com um artefato ou ambiente. É possível, através de 

estratégias de Design, direcionar a mudança para comportamentos e hábitos mais 

sustentáveis. Nos tópicos seguintes serão apresentadas estratégias que auxiliam na 

transformação dos comportamentos e hábitos rumo ao desenvolvimento sustentável. 

É preciso ressaltar que, conforme apresentado por Lockton et al (2009), nem todo o 

Design para a mudança de comportamento é voltado aos aspectos da 

Sustentabilidade. Quando as estratégias do Design para a mudança de 

comportamento são aplicadas à sustentabilidade, é denominado Design para o 

Comportamento Sustentável (CESCHIN & GAZIULUSOY, 2020).

2.4.2 Design para o Comportamento Sustentável

Design para o Comportamento Sustentável (Design for Sustainable Behaviour -  

DfSB) pode ser definido como uma abordagem que explora as estratégias através das 

quais o Design pode influenciar o comportamento do usuário de maneira a reduzir os 

impactos negativos para o meio ambiente e para a sociedade decorrentes do 

consumo (BHAMRA et al 2011). Na última década o Design para a Mudança de 

Comportamento tem sido reconhecido como estratégias para possibilitar 

modificações sociais (NIEDDERER et al., 2016). Considerando a presença ubíqua e sua 

responsabilidade em facilitar mudanças comportamentais, o Design pode e deve 

desempenhar papel fundamental na promoção de mudanças e inovação sustentáveis 

(JELSMA, 2006; NIEDDERER et al., 2016). Lilley e Wilson (2017) acrescem que o DfSB 

se preocupa com a aplicação da teoria comportamental como forma de compreender 

os usuários. A partir desta percepção é possível traçar estratégias para a mudança de 

comportamento a partir do projeto de produtos, serviços e sistemas que incentivem o 

consumo mais sustentável (LILLEY & WILSON, 2017).

As estratégias de DfSB incentivam o usuário a reduzir o impacto do seu 

consumo durante o uso e, assim, engajar-se em comportamentos mais sustentáveis 

(CHENG & SHIH, 2014). Por meio da função sensorial, percepção e informações do 

artefato projetadas para um novo comportamento, os usuários acionam a reação
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cognitiva ao processo, promovendo deste modo, a intenção em um novo 

comportamento mais sustentável (CHIÙ et al, 2020). Este processo cognitivo é 

psicològico que começa com percepções e sentimentos para depois leva a reflexão 

sobre seus hábitos. O desenvolvimento eficaz de um projeto que mire iniciativas para 

o comportamento sustentável requer o conhecimento os fatores psicológicos que 

influenciam o hábito (DAAE & BOKS, 2015).

Por meio de pesquisa e conhecimento acerca do usuário, o Designer tem a 

decisão de escolher as melhores estratégias que trarão mais eficácia na adoção de 

um novo comportamento. Para a eficácia de mudar um comportamento, é 

fundamental não apenas compreender as conseqüências de determinada ação, mas 

também os fatores internos e externos que influenciam a ação deste usuário (LILLEY 

& WILSON, 2019). Os critérios vão a partir de informar ao usuário sobre seu consumo 

através do eco-feedback (MCALLEY, 2006), tecnologia persuasiva que toma a 

decisão pelo usuário (FOGG, 2009) ou usando artefatos inteligentes (LILLEY, 2009).

Embora o estudo de DfSB seja ainda incipiente (NIEDDERER et al., 2016; LILLEY 

& WILSON, 2017). Há um consenso sobre a constituição primária do processo de 

Design neste campo, conforme apresentado por Lilley & Wilson (2017), a técnica é 

composta basicamente por cinco fases (Figura 2.11).

FIGURA 2.11 - Processo de Design para o comportamento sustentável

Fonte: Lilley &Wilson (2017) tradução do autor

Lilley e Wilson (2013) apontam que, apesar de não ser uma fase do processo 

em si, é necessário considerar os problemas éticos que possam surgir durante todo o 

processo, desde a coleta de dados, seleção do comportamento-alvo e o 

comportamento resultante da intervenção projetada. A figura  2.11 apresenta as fases e
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a relação da ética dentro de cada uma delas. O escopo desta intervenção com foco 

na mudança de comportamento não se limita apenas aos produtos físicos, mas pode 

abranger sistemas de produtos e serviços, artefatos digitais, ambiente construído e 

até políticas públicas (CESCHIN & GAZIULUSOY, 2020).

Bhamra et ai (2011) explicam que dada à complexidade das motivações para 

alterar o comportamento, diferentes níveis de intervenções precisam ser projetados 

para garantir que haja a mudança. As sete abordagens são enquadradas em três 

níveis de intervenção, começando o poder de decisão é totalmente do usuário 

(BHAMRA et ai 2011). No outro extremo o poder de decisão está totalmente no 

artefato que compele a mudança. E a possibilidade onde a tomada de decisão é 

compartilhada entre o artefato e o usuário, proporcionando um diálogo com o usuário, 

porém, com elementos que garantam a mudança (BHAMRA et ai, 2011). De Medeiros 

et ai (2018) realizaram um estudo em seis abordagens diferentes do DfSB e 

identificaram suas similaridades e complementaridades propondo assim um sistema 

de apoio à decisão que combinam essas abordagens em uma única estrutura (Figura
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FIGURA 2.12 - Estrutura de apoio à decisão
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Fonte: o Autor (2020) adaptado de Medeiros, Rocha e Ribeiro (2018)

Na primeira fase busca-se compreender os aspectos que geram o 

comportamento e hábito (DE MEDEIROS et al, 2018). Aqui é possível retomar as 

teorias apresentadas nos tópicos anteriores para compreender acerca da construção 

do comportamento e hábito. Nas teorias apresentadas, o comportamento é o modo 

como os usuários interagem com o espaço em que vivem. Um comportamento é 

desencadeado a partir de um gatilho externo que atua internamente como forma de 

responder a uma ação (SKINNER, 1974; DUHHIG, 2012). Esse comportamento, se 

repetido em condições semelhantes, torna-se um novo hábito, resposta automática 

do cérebro por questões fisiológicas como energia, armazenamento etc.

Na fase dois do modelo proposto por De Medeiros et al (2018) o Designer 

define como será tomada a decisão para um comportamento mais sustentável. Esta
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definição parte do princípio que em pessoas com maior engajamento a decisão de 

mudança parte do usuário a partir das informações que dão suporte. Esta decisão 

baseia-se no pressuposto de que a partir do momento que o usuário ter informações 

sobre seu consumo, tomará a decisão adequada (LILLEY, 2009). No outro oposto está 

a decisão estritamente através do produto ou serviço, em pessoas com menor 

engajamento para a sustentabilidade, a tomada de decisão pode vir intrínseca e 

invisível no artefato ou serviço. Há também a possibilidade de criar uma intervenção 

híbrida, com a decisão partindo do usuário e do produto (DE MEDEIROS et al, 2018).

Seguindo na perspectiva do Diagrama de Suporte para a promoção do 

Comportamento Sustentável, a fase três constitui em definir as estratégias adequadas 

para informar, guiar ou garantir a mudança (DE MEDEIROS et al, 2018). Seguindo as 

estratégias apresentadas no quadro 2.2, é possível, de acordo com o comportamento 

de cada grupo, adotar estratégias de Design com vistas a atingir uma mudança eficaz. 

Tang e Bhamra (2008) propuseram sete estratégias de Design para o Comportamento 

Sustentável. A compreensão dos fatores psicológicos identificou maneiras como 

estes podem ser aplicados no contexto do Design (BHAMRA et al, 2011). No âmbito 

dos Serviços, o Design pode atuar utilizando as estratégias delineadas por Bhamra et 

al (2011). Agregando ao Serviços meios de atingir comportamentos mais sustentáveis 

de modo mais eficiente de acordo com cada grupo de estilo de consumo.

Como já apresentado, o Design atua como decisor em comportamentos e 

hábitos de consumo, tanto em produtos como em serviços. As estratégias específicas 

apresentadas podem atuar de modo a influenciar que um serviço modifique um 

hábito. No estudo apresentado por Scháfer, Jaeger-Erben & Santos (2011) são 

identificados oportunidades de atuação por meio do Serviço para comportamentos e 

hábitos mais sustentáveis. No modelo de compreensão do comportamento de Fogg 

(2009) nota-se que modificar um hábito está relacionado em facilitar a decisão 

somada a motivação em fazê-lo, tornando a adoção de um comportamento em um ato 

persuasivo. No modelo de compreensão de Norman (2008) complementado por 

Costa (2019) nota-se igualmente a modificação de um comportamento por meio do 

Design desde o nível visceral, passando pelo comportamental e indo ao reflexivo 

envolvendo o significado que um artefato pode exercer ao usuário.
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2.5 TECNOLOGIA IOT COMO APOIO A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

2.5.1 Definição de Internet das Coisas (loT)

A definição de Internet das Coisas (loT) aponta para “produtos inteligentes e 

conectados através da internet, permitindo serviços avançados e conectando coisas 

(físicas e virtuais) com base em tecnologias da informação e comunicação (WORTMAN 

& FLÜCHTER, 2015; HSU & LIN, 2016; SETHI & SARANGI, 2017). Esses objetos 

conectados trocam informações entre si, com seus usuários e com o seu banco de 

dados que podem ser a empresa fornecedora, a que produz e/ou a nuvem de 

armazenamento de informação (WORTMANN & FLÜCHTER, 2015; MANI & CHOUK, 

2018). Os produtos loT agem de modo a detectar fenômenos físicos e assim afetar a 

realidade física em que estão inseridos (MIORANDI et al., 2012). Artefatos inteligentes 

e conectados oferecem oportunidade exponencial de expansão para novas 

funcionalidades, maior confiabilidade e a melhor utilização do produto e dos recursos 

que o mesmo utiliza (PORTER & HEPPELMANN, 2014).

Para Porter & Heppelmann (2014) o termo internet das coisas surge para 

compreender o crescente mercado de produtos inteligentes e conectados, no 

entanto, não é devidamente útil para compreender o fenômeno e suas implicações. 

Para os autores, o que torna um produto inteligente e conectado diferente não é a 

internet, mas a natureza mutável das coisas (PORTER & HEPPELMANN, 2014). Assim, 

um produto é inteligente e conectado devido aos seus recursos expandidos e os 

dados que estes artefatos geram, informações estas que podem prover o mercado de 

oportunidade de novos negócios e maior personalização dos produtos e serviços. 

Hsu e Lin (2016) consideram que o loT fornece aos usuários maior comodidade para a 

conexão e interação com a rede em termos de tarefas cotidianas. O artefato permite a 

identificação de si mesmos, compartilhamento de informações, consulta sobre seus 

dados, monitoramento do seu ambiente, registro de saúde individual e coletiva entre 

outras facilidades (HSU & LIN, 2016). A inteligência e a conectividade dos artefatos 

loT permitem uma gama de novos recursos que podem ser agrupados em quatro 

grandes áreas: monitoramento, controle, automatização e autonomia (PORTER & 

HEPPELMANN, 2014; HSU & LIN, 2016). Um produto pode englobar em suas
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características, aspectos dos quatro recursos e cada uma prepara o campo para que a 

próxima possa atuar (Figura 2.13).

Novas oportunidades do Design para o comportamento sustentável têm 

surgido a partir de novos produtos com sensores e tecnologias de comunicação 

(BOCKEN et ai 2019). Os produtos inteligentes, com sensores e modos de 

comunicação, permitem compreender a situação local e interagir com os humanos 

(KORTUEM & KAWSAR, 2010). A inteligência dos artefatos pode oferecer suporte a 

mudanças em direção a um comportamento sustentável, criando decisões para os 

usuários que podem não ser aparentes, naturais ou habituais para eles ou propondo 

recursos mais precisos de acordo com o contexto e o momento de uso (BOCKEN et 

ai, 2019).

FIGURA 2.13 -  Características de produtos inteligentes e conectados 

CARACTERÍSTICAS DE PRODUTOS INTELIGENTES E CONECTADOS

Fonte: Porter & Heppelmann (2014)

Com o avanço das novas tecnologias disruptivas, houve um considerável foco 

em personalização como importante componente para o engajamento dos usuários
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(EL-HADDADEK et al., 2019). Neste contexto, a utilização dos aspectos da Internet das 

coisas e dos dados gerados permitem uma oportunidade única em capacitar os 

cidadãos e promover mudanças na sociedade (EL-HADDADEK et al., 2019). Quando 

os consumidores consideram as tecnologias fáceis de usar, torna-se mais fácil inseri- 

las em suas vidas quotidianas (SHATHIK & PRASAD, 2019). Hsu e Lin (2016) afirmam 

que o valor de um artefato loT aumenta conforme o número de seus adeptos 

crescem. Essa afirmação parte da premissa de que qualquer produto ou serviço torna- 

se valioso a partir do momento em que as pessoas aderem a eles e por conseqüência 

atraiam novos consumidores, novos produtos ou novos serviços agregados (KATZ & 

SHAPIRO, 1985). Tratando-se de loT’s, o número crescente de usuários vem gerando 

uma demanda por novos serviços, produtos, recursos adicionais e aplicativos (HSU & 

LIN, 2016).

Mediante o exposto, os artefatos conectados e inteligentes (loT) tornam-se 

importantes aliados na compreensão do comportamento, através dos dados que os 

mesmos geram a partir de sua utilização. Com esses dados, chamado de big data, é 

possível compreender de modo mais profundo o dia a dia dos usuários e assim 

promover serviços personalizados e eficientes. Os mesmos artefatos podem 

igualmente atuar na mudança de comportamento através do provimento da 

informação sobre o consumo, levando o usuário a conscientização, podendo fornecer 

opções de uso mais sustentável dos recursos. Outro modo de os produtos loT 

atuarem na promoção do comportamento sustentável é assumindo a tomada de 

decisão, impondo consumos sustentáveis que podem ou não ocorrer com o 

conhecimento e consentimento do usuário.

2.5.2 Taxonomias de uso do loT

A internet tornou-se ubíqua, e hoje alcança boa parte do globo, afetando a 

vida de modo inimaginável (SETHI & SARANGI, 2017, ANJOMSHOA et al. 2017). 

Através do crescimento do acesso através de smartphones, computadores, tablets e, 

a partir da década de 2020, com o crescimento de loT’s presentes nas mais diversas 

atividades humanas e não-humanas. É a chama era da Internet das Coisas (SETHI & 

SARANGI, 2017; ANJOMSHOA, 2017; MANI & CHOUK, 2018). Na figura 2.14,
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construída a partir de levantamento bibliográfico, nota-se a taxonomia da aplicação de 

loT’s em aspectos que tem potencial para a mudança de comportamento para a 

sustentabilidade, incluindo saúde, meio-ambiente, cidades inteligentes, comércio, 

indústria e serviços.

FIGURA 2.14 - Taxonomias da utilização da loT

Fonte: Autor (2021) baseado em Asghari et al (2019)

2.5.2.1 Saúde

A utilização do IOT na área da saúde está fortemente ligada ao emprego de 

vestíveis inteligentes (Smart Wearables). Estes artefatos são dispositivos equipados 

por sensores sem fio e incorporados em roupas ou acessórios, implantado no corpo, 

ou mesmo aderido ou tatuado na pele e podem ser usados pelos usuários de forma 

persistente (CHENG & MITOMO, 2016; DIAN et ai, 2020). Por meio dos vestíveis
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inteligentes, o condicionamento físico dos usuários tem melhorado significativamente. 

Existem vários smart wearables (Fig. 2.15), como óculos inteligentes, pulseiras 

inteligentes, relógios inteligentes, luvas inteligentes, roupas inteligentes, chapéus 

inteligentes e sapatos inteligentes, etc (QIU, WANG & XIE, 2018).

FIGURA 2.15 - Exemplos de Smart Wearables

Fonte: ROWE, 2017

O progresso em sensores físicos vestíveis tem sido notável, dando origem a 

uma série de produtos eletrônicos de consumo destinados a medir parâmetros 

relacionados à atividade, postura, frequência cardíaca, frequência respiratória e nível 

de oxigênio no sangue (LEGNER et al, 2019; NIKNEJAD, 2020). Sensores vestíveis 

oferecem a possibilidade de não invasão, análise bioquímica imediata e em tempo 

real. Legner et al (2019) afirma que a partir dos smart wearables é possível avaliar 

biomarcadores como o pH e eletrólitos (para monitoramento de hidratação), glicose 

(para prevenção e gerenciamento de diabetes), sódio e cloreto (para diagnóstico de 

fibrose cistica), álcool (para sobriedade), lactato (para metabolismo das glândulas
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sudoríparas), ureia e creatinina (para funções renais) e oligoelementos (para teste de 

drogas ilícitas) (LEGNER et ai, 2019). Os sistemas vestíveis inteligentes podem incluir 

ainda o monitoramento de idosos ou pacientes submetidos a operações cirúrgicas até 

supervisão de sensor avançado no caso de distúrbios respiratórios infantis ou 

soldados no campo de batalha (CHAN et ai.,2012; DIAN et ai, 2020).

Há um vasto potencial de uso do loT vestível para incentivar comportamentos 

mais saudáveis, convidando o usuário a prática de exercícios e fornecendo 

diagnósticos de movimentação. Para a sustentabilidade, um artefato loT pode 

favorecer a compra em comércios locais, indicando negócios no caminho do usuário. 

O loT desta forma, tende também a incentivar a adoção da mobilidade ativa e a 

combinação de modais de transporte para facilitar a locomoção do usuário.

2.5.2.2 Meio Ambiente

O loT tem sido utilizado para o monitoramento do consumo dos recursos do 

meio ambiente bem como compreender como as mudanças climáticas impactarão em 

curto e longo prazo nas mais diversas regiões do planeta. A tecnologia do loT tem 

potencial de auxiliar os usuários a compreender o clima regional com monitoramento 

da qualidade do ambiente, energia sustentável e sistemas agrícolas (SALAM,2020). O 

loT também é útil na preparação para a antecipação e adaptação às mudanças 

climáticas. Suas tecnologias de detecção e comunicação, juntamente com sistemas e 

modelos de previsão, eliminam a incerteza e fornecem informações úteis sobre a 

natureza exata das mudanças climáticas. As ferramentas de tomada de decisão 

climática habilitadas para loT podem prever como o clima mudará e como o 

ecossistema provavelmente responderá à mudança climática e outros fatores que o 

afetam (SALAM, 2020). A tecnologia loT permitiu investigações empíricas sobre os 

impactos de elevados gases de efeito estufa (POTYRAILO, 2016).

Atualmente, de acordo com Saed et al (2020) tecnologias são utilizadas como 

instrumentos de detecção em satélites, sensores nos oceanos e radares 

meteorológicos, são as fontes primárias que fornecem informações sobre as 

mudanças climáticas. Vários estudos mostram que o uso de internet das coisas (loT), 

incluindo internet das coisas subaquáticas (internet o f underwater things - loUT) (KAO
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et al, 2017) internet de coisas subterrâneas (internet o f underground things - loUGT) 

(SAEED et al, 2019), e internet de coisas espaciais (internet o f space things - loST) 

(AKYILDIZ & KAK, 2019) podem ser de grande beneficio no estudo dessas variáveis 

críticas de mudança climática. O potencial de monitoramento destas três forças 

somadas é chamado de X-loT (SAED et ai, 2020).

O monitoramento de rebanhos por meio de loT”s a partir do rastreamento via 

geolocalização e da inteligência artificial auxiliam a garantir maior liberdade de 

circulação dos animais, controle de pragas e insetos e gerenciamento da saúde 

(ILYAS & AHMAD, 2020; PARK & PARK, 2021). Akbar et ai (2020) afirmam que os 

sensores oportunizam melhora na produção de leite, diminuindo fatores que afetam a 

produção de leite e ampliando a produção com menos recursos.

Por meio do uso de loT no monitoramento do meio ambiente, é possível 

otimizar a agropecuária, melhorando a produtividade e diminuindo o uso de 

agrotóxicos. O artefato pode ser utilizado para prever e diagnosticar eventos 

ambientais, antecipando a tomada de decisão nessas situações. Por meio de 

sensores é possível também diagnosticar a qualidade do ar e da água em tempo real, 

demonstrando desta forma, a necessidade de se modificar hábitos para melhorar a 

qualidade dos recursos.

2.5.2.3 Comércio

No comércio em geral, o uso de Internet das Coisas permite melhor gestão de 

estoque a partir do rastreamento e quantidades, permitindo que os produtos sejam 

devidamente identificados, reduzindo taxa de erros e melhorando a segurança (JOSHI 

et ai (2020); LOW & LEE, 2021). O uso de loT permite, por meio de sensores, obter 

insights acerca do comportamento do usuário dentro de uma loja física (JOSHI et al, 

2020). Para o comércio de perecíveis, o loT permite gerenciar remessas com 

requisitos diferentes e de múltiplas temperaturas (TSANG et ai., 2021). Isso permite 

otimizar a carga de transportes, minimizar perdas de produtos e insumos durante o 

manuseio e entrega assertiva em tempo ideal, garantindo a qualidade e a segurança 

da carga.
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No contexto da sustentabilidade, o loT permite criar meios de fomentar o 

comércio de produtos com selo sustentável, criação de “corredores verdes” dentro 

das lojas e atrair os clientes para as mesmas. O uso da tecnologia garante a 

diminuição da perda de produtos e insumos durante o transporte e manuseio.

2.5.2.4 Indústria

A utilização de loT pela indústria surge dentro do contexto da Indústria 4.0. O 

termo é definido como um conjunto de tecnologias conectadas à internet com o 

objetivo de tornar os sistemas de produção mais flexíveis, colaborativos e 

automatizados (SANTOS et al., 2018; SINDHUJA & AKHILESH, 2020).

Um fator importante da adoção do loT é a integração combinada de várias 

tecnologias de comunicação, identificação e rastreamento (AZTORI et ai 2010). Os 

aplicativos loT permitem a coleta de dados mais eficiente e também possibilita a 

captura de novos dados com maior granularidade sobre processos e atividades de 

trabalho (BROUSS et ai, 2020). Assim, a partir da análise dos dados obtidos é possível 

otimizar o desempenho das organizações, melhorar o planejamento operacional e a 

capacidade de reagir rapidamente a eventos imprevistos. Além disso, a loT está 

presente no monitoramento da saúde dos ativos organizacionais (KWON et ai., 2016). 

De acordo com Joshi et al (2020), o uso de loT nas frotas das indústrias, auxiliam na 

diminuição de sinistros, menor custo de seguro além de permitir a rastreabilidade da 

frota em tempo real.

Deste modo, a utilização do loT está fortemente presente no contexto das 

indústrias da transformação digital. O fator crucial é fomentar seu uso também para a 

promoção da Sustentabilidade dentro das organizações. Este trabalho pode focar em 

ações internas para a mudança de comportamento dos próprios colaboradores, seja 

na influência em seus usuários finais por meio de estratégias coercitivas ou 

orientativas.

2.5.2.5 Smart Cities

Smart City é o conceito onde a tecnologia da informação e comunicação é 

fundida com a infra estrutura tradicional das cidades que é, a partir disto, gerida por
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meio da tecnologia digital (AHAD et al., 2020). Devido aos desenvolvimentos 

crescentes das tecnologias digitais, as cidades inteligentes foram equipadas com 

diferentes equipamentos eletrônicos com base na internet das coisas 

(HOSSEINNEZHAD et al., 2016). No centro das cidades inteligentes estão os sensores 

e atuadores embutidos nos dispositivos inteligentes, que detectam o ambiente para a 

melhor tomada de decisão (AHAD et al. 2020).

FIGURA 2.16 - Aplicação de loT nas smart cities

Fonte: Autor (2021) baseado em Asghari et al (2019)

É dentro do contexto da Smart City que o loT irá ter maior impacto sobre o 

comportamento humano, a partir de construções inteligentes, segurança, 

emergências e serviços de monitoramento de tráfego. A partir dos dados gerados a 

partir da tecnologia enriquece-se a experiência do funcionamento da cidade, 

oferecendo ao tomador de decisão novas e assertivas oportunidades de intervenção 

no tecido urbano (BATTY, 2013).

A Computação Urbana é definida como o processo de aquisição, análise e 

integração de dados gerados por diversas fontes do espaço urbano para lidar com os 

principais problemas da cidade (ZHENG et al, 2014). Nesse sentido, o loT auxilia e 

orienta a tomada de decisão e pode modificar comportamentos a partir das 

informações obtidas sobre a qualidade do ar, da água, do congestionamento e seus 

efeitos e aumento do consumo de água e energia. Com esses dados disponíveis é 

possível a adoção de políticas para minimizar os efeitos da urbanização 

descontrolada a partir de ações de orientações ou de coerção dos cidadãos.
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As Casas Inteligentes seguem o conceito das cidades inteligentes, provendo 

aos moradores eficiência através da tecnologia e da conectividade. O loT atua dentro 

de uma smart home na demonstração do consumo de água (FADHIL et al, 2020) e 

energia (KO et al, 2020), segurança (LAUFS et al, 2020) e monitoramento de idosos 

(TUN et al, 2020). Os dados gerados a partir do uso doméstico do loT são fontes de 

informação sobre o comportamento dos usuários dentro de seu contexto habitacional.

Dentro do Smart Home está o principal desafio para a mudança de 

comportamento. Os hábitos diários e automáticos que ocorrem nas atividades 

cotidianas dentro das habitações principalmente no uso da água. Os hidrômetros 

atuais não fornecem claramente a informação aos usuários da quantidade utilizada. 

Existe o potencial de atuação do loT desde no sentido de clarificar para os usuários 

sobre seu consumo de água até o nível de design inteligente, com intervenção 

automática para os que ainda não conseguiram adaptar-se à novos hábitos. Para o 

monitoramento dos deslocamentos pela cidade, o artefato loT auxilia no controle de 

trânsito, incentivo à mobilidade ativa, monitoramento da ocupação do transporte 

público e de multidões (SCAGLIONE et al 2020).

2.5.3 Efeito rebote do uso da Tecnologia

Apesar da digitalização e do avanço das tecnologias trazerem maior conforto e 

novas oportunidades para o mercado, é necessário observar os efeitos que esta 

automatização pode causar na sociedade. Uma delas apontada por Harari (2019)5 é a 

de que a digitalização poderá criar uma geração de pessoas despreparadas e 

improdutivas. A preocupação do historiador refere-se ao mercado do trabalho em 

países em desenvolvimento, onde grande parte da economia é baseada na mão de 

obra humana. Com o advento das tecnologias disruptivas e facilidade de acesso a 

elas, é possível que muitos postos de trabalho desapareçam ocasionando em 

desempregos e/ou pessoas despreparadas para atender às novas demandas de 

trabalho.

5 Informação verbal de Harari (2019) durante o evento HSM Expo 2019 e capturada por Matsu (2019).
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Com a pandemia do Coronavirus, Harari (2020) novamente manifestou sua 

preocupação com o avanço das tecnologias de monitoramento. Em um artigo 

publicado no início do isolamento social, o autor apresenta críticas à vigilância 

emergencial e temporária, com intuito de conter o avanço do vírus, tornar-se definitiva 

(HARARI, 2020). O enfoque desta discussão foi o de que governos e instituições 

poderiam usar sensores loT para vigiar sentimentos que alteram a pressão sanguínea 

como raiva, alegria, tédio, entre outros, e utilizá-los de modo a reprimir e perseguir as 

pessoas.

Montag e Diefenbach (2018) alertam em seu estudo sobre os efeitos 

psicológicos da digitalização sobre a fragmentação da vida a partir da utilização 

excessiva dos smartphones. Estes pequenos computadores, no qual muitos dos 

artefatos loT de uso doméstico são conectados, estão influenciando diretamente na 

atenção e na produtividade. As pessoas estão esquecendo de viver por causa da 

distração constante por múltiplos dispositivos digitais (MONTAG & WALLA, 2016). Para 

Norman (2008) a lógica, a partir da tecnologia está governando negócios, por 

modelos empresariais e por contadores automáticos, desconsiderando a emoção. 

Sendo a emoção um elemento necessário da vida, demovê-lo da tomada de decisão 

afeta diretamente o sentimento, o comportamento e o modo de pensar dos usuários.

A facilidade de acesso e de comunicação provoca efeitos imediatos como 

menor esforço para evitar um atraso à algum evento ou poder cancelar um encontro 

de amigos sem ter que lidar com a decepção dos mesmos (MONTAG & DIEFENBACH,

2018). Estes efeitos primários podem, com o passar do tempo e o aumento de 

artefatos que decidem independentemente, retirar a capacidade de decisão das 

pessoas. Isto ocorre porque os seres humanos estão cada vez mais dependentes das 

decisões tomadas diretamente pelas tecnologias digitais. Gkouskos e Linde (2016) 

afirmam que artefatos loT totalmente rígidos e que automatizam as tarefas cotidianas 

pode causar mais problemas que soluções. Dentre as complicações relatadas em 

seus estudos, a principal é a perda de controle sobre o objeto, que passou a tomar 

decisões diferentes daquelas esperadas pelos seus usuários. Quando uma tecnologia 

ou dispositivo tecnológico torna-se dominante na execução de tarefas diárias e não 

permite alternativas ou opções, surge um problema social que limita o usuário à uma 

única opção (COLDING et ai 2019).
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Assim sendo, é possível verificar que apesar dos muitos benefícios trazidos 

pelas tecnologias, existe o problema de afetar o aprendizado cognitivo do usuário. 

Uma cidade, casa ou espaço inteligente não é aquele repleto de soluções 

tecnológicas e automáticas e sim aquele que busca apoiar o ser humano na tomada 

de decisão. Em muitas comunidades e cidades as soluções para a melhoria de vida 

das pessoas são soluções simples e já existentes. Tornar uma cidade hiper conectada 

com diversos gadgets distribuídos ao longo da jornada do usuário, força aqueles que 

não tem interesse em utilizar a tecnologia a adotarem forçosamente (COLDING et ai,

2019). Quando a adoção de um comportamento é forçada e sem conscientização, a 

tendência é que seja abandonado com o passar do tempo. Necessitamos de uma 

tecnologia que sirva as pessoas e não que se sirva delas (GADELHA, 2019).

2.6 DISCUSSÃO

O comportamento é definido para esta dissertação, a partir das teorias 

apresentadas, como um meio com o qual a pessoa interage com o meio em que vive. 

Ele é influenciado tanto por fatores internos como experiências anteriores, crenças e 

aprendizados e por fatores externos como são os gatilhos que chamam a pessoa à 

ação.

FIGURA 2.17 -  Aprendizado sobre o comportamento

E s t á  c o n d i c i o n a d o  
à f a t o r e s  i n t e r n o s  

e e x t e r n o s .

Fonte: Autor (2021) com base em Todorov (2007); Forcato (2014); Uher (2016).

A partir das pesquisas apresentadas é possível reconhecer a pluralidade de 

comportamentos e hábitos. Estes constructos permitem também identificar
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oportunidades de intervenção do Design na transição do comportamento para a 

sustentabilidade e concebendo os reforços necessários para a consolidação do 

hábito.

Dentro desta perspectiva é possível notar a existência de grupos bem 

definidos onde o Design pode implementar ações por meio de artefatos. A 

segmentação dos estilos de consumo permite ir ao encontro de situações pontuais e 

a partir disto, incentivar novos comportamentos. Nesta dissertação, é possível trazer 

três perspectivas diferentes de como o Design pode atuar em vistas à 

comportamentos mais sustentáveis. O primeiro, considerando o baixo engajamento 

ou inexistente, o designer atua com propostas tanto em produtos como em serviços 

com vistas a alterar o comportamento de modo visceral e automático, inserindo ações 

invisíveis no artefato. No segundo grupo, o Design atua guiando o comportamento, 

pois há um engajamento em ações pontuais e outras que ainda precisam de 

intervenção. No terceiro grupo há forte engajamento, portanto, o Design atua através 

produtos e serviços com vistas a manter o comportamento. Ressalta-se, no entanto, 

que as ações do Design, seguindo o princípio de intervir em comportamentos 

isolados de cada vez, fomentando assim pequenas mudanças para atingir alto nível 

de comportamento mais sustentável.

A transformação digital está presente no dia a dia das pessoas e com a 

pandemia da Covid 19 acelerou o processo de entrada no universo conectado. O loT 

por suas próprias características molda comportamentos, porém ainda é muito voltado 

ainda para o consumo. Ao traçar um paralelo entre as características do loT e as 

estratégias de Design para o Comportamento Sustentável, encontra-se oportunidades 

para promover a sustentabilidade e a indução para novos hábitos.
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3 MÉTODO DA PESQUISA

Neste capítulo é apresentado o método que orienta o processo de pesquisa 

desta dissertação. Inicia-se pela caracterização do problema e posteriormente 

justifica-se a escolha do método. Em seguida serão apresentadas as etapas 

aprofundando as técnicas de coleta propostas para a obtenção dos dados e a análise 

dos mesmos.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

Conforme apresentado no capítulo um, esta dissertação procura caracterizar 

meta requisitos para a mudança de comportamento apoiados em artefatos loT. Deste 

modo, a pergunta que norteia esta pesquisa é: Como o loT pode apoiar a adoção de 

com portam entos mais sustentáveis quanto ao uso racional de água na Habitação 

de Interesse Social? A busca pela resposta deverá identificar requisitos para a 

aplicação das estratégias de Design para o Comportamento Sustentável (BHAMRA et 

al, 2011) apoiadas em loT. O resultado obtido a partir da pesquisa poderão nortear os 

designers no projeto de novos produtos, serviços e sistemas com o objetivo em 

alcançar uso racional da água e assim, a sustentabilidade.

Trata-se de uma pesquisa exploratória onde, de acordo com Gii (2002), tem 

por objetivo proporcionar familiaridade com o problema e torná-lo mais explícito, 

aprimorando ideias e descobrindo intuições. Santos (2018) apresenta que o caráter 

exploratório se faz necessário quando há pouca compreensão sobre o fenômeno a 

ser estudado, incluindo causas e efeitos, dinâmica e determinação de variáveis 

relevantes. Esta investigação é considerada de natureza aplicada, uma vez que 

consiste na geração de conhecimento para se obter aplicações práticas na resolução 

de problemas, ela envolve verdades e interesses locais (SILVA e MENEZES, 2005). No 

quadro 3.1 têm-se um resumo da caracterização desta dissertação.
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QUADRO 3.1 - Classificação da pesquisa

NATUREZA OBJETIVOS ABORDAGEM ARGUMENTO TIPO DE PESQUISA 
EM DESIGN

Exploratória Qualitativa

Quantitativa

Indutivo Para o Design

Através do Design

Abdutiva

Fonte: Autor (2020)

Considera-se também que esta pesquisa é de abordagem abdutiva por tratar 

da criação de valor do qual novas relações e teorias podem ser estabelecidas 

(SANTOS, 2018). Para Dorst (2011) a abordagem abdutiva está intrinsecamente 

relacionada à natureza do Design. O enfoque é a abdução, a qual consiste num tipo 

de raciocínio básico de quem utiliza o pensamento ligado ao sistema de produção e 

consumo (DORST, 2011). Define-se ainda como qualitativa pois lida com as realidades 

sociais e procura lidar com aspectos mais profundos, definindo o comportamento 

humano (MARCONI & LAKATOS, 2011; BAUER & GASKELL, 2002) que é considerado o 

propósito desta dissertação. Salienta-se ainda que esta pesquisa, dentro das 

definições de Frankel & Racine (2010) que a coloca como through Design pois sua 

ênfase está no objetivo da pesquisa de gerar conhecimento de Design e não em 

solução de projeto.

3.2 SELEÇÃO DO MÉTODO

Define-se por método o Design Science Research (DSR) considerando as 

características do problema elucidados na seção anterior e tencionando que esta 

pesquisa prevê encontrar soluções prescritivas com Internet das Coisas (loT) para a 

promoção do comportamento sustentável na Habitação de Interesse Social. Conforme 

Santos (2018), a adoção deste método é adequada em uma pesquisa quando há a 

criação de um artefato para promoção de melhorias no mundo real presente ou 

futuro. Para Van Aken (2004) a missão do Design Science é desenvolver 

conhecimento para a concepção de artefatos. Trata-se por artefato aqui tudo que não
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é natural portanto construído pelas pessoas (SIMON, 1996 apud VAN AKEN, 2004) 

portanto pode-se referir a um objeto físico, digitais ou serviços (SANTOS, 2018).

3.3 UNIDADE DE ANÁLISE

A unidade de análise desta pesquisa é sobre a aplicação das estratégias do 

Design para o Comportamento Sustentável propostas por Bhamra et ai (2011) 

apoiadas em Internet das Coisas na Habitação de Interesse Social.

3.4 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

Partindo do método Design Science Research (Santos, 2018), a estratégia de 

desenvolvimento desta pesquisa é dividida em cinco fases. O fluxo de atividades por 

fase pode ser observado na figura 3.1 e as fases para a realização desta pesquisa 

estão detalhadas nos tópicos a seguir.

A primeira fase remete à compreensão do problema onde, através de pesquisa 

bibliográfica, buscou-se maior entendimento das questões que envolvem o problema. 

As revisões bibliográficas foram utilizadas também para ampliar o entendimento e 

estabelecer constructos e autores principais acerca dos temas envolvidos: 

Comportamento e Hábito; Design para o Comportamento Sustentável; Internet das 

Coisas.

A fase dois consiste em propor um modelo de referências do uso de loT como 

apoio para as estratégias de DfSB. A fase três consiste em identificar a partir de um 

Benchmarking do uso de loT voltados ao consumo de água existentes no mercado. A 

partir da análise dos artefatos encontrados, usa-se um framework de avaliação 

proposto por Bocken et al (2019). A fase quatro consiste em analisar os resultados 

obtidos nas fases anteriores, identificando como cada uma das estratégias de DfSB 

foram apoiadas em loT e quais as oportunidades existentes a partir delas.
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FIGURA 3.1 - Fluxograma das etapas da pesquisa

Fonte: Autor (2021)
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Ao concluir todas as etapas deste método, espera-se formular como resultado 

desta pesquisa, geração de conhecimento para o campo do Design e para o 

Desenvolvimento Sustentável apoiados na transformação digital, bem como lançar as 

bases para sua aplicabilidade em pesquisas futuras.

3.5 DETALHAMENTO DAS FASES DO MÉTODO

3.5.1 Fase 01: Compreensão do Problema

Inicialmente nesta etapa foi realizada uma Revisão Bibliográfica Assistemática 

(RBA) com base em indicações de pesquisas do Núcleo de Design e Sustentabilidade 

(NDS) no PPGDesign/UFPR. Aqui destacam-se as publicações de Ceschin e 

Gaziuluzoy (2011, 2019) que tratam do Design para a Sustentabilidade e da evolução 

da concepção de produtos para sistemas. Destaca-se também os estudos publicados 

por Lilley (2008; 2011; 2017) Bhamra (2009; 2011), Bocken (2017) e De Medeiros (2018) 

que tratam do Design para o Comportamento Sustentável. Outras fontes de pesquisa 

foram as dissertações de Garcia (2019) e Daros (2013) que propõem oportunidades de 

inovação para a HIS a partir dos seus hábitos de consumo.

O projeto ICON (Inteligência no Consumo de Água) desenvolvido dentro do 

Programa de Pós-graduação em Design (PPGDesign -  UFPR) foi selecionado para 

compor parte da análise da utilização de Internet das Coisas (loT) como um dos 

pontos de contato e os princípios do Design Para o Comportamento Sustentável 

(DfSB). O desenvolvimento deste artefato deu-se a partir da pesquisa de Garcia (2019) 

em parceria com a empresa Tigre. O projeto prevê a utilização de um artefato loT 

para o monitoramento e provimento de inteligência no consumo durante o Hábito de 

Tomar Banho. A partir da análise foi possível validar a estratégias de DfSB apoiadas 

em loT.

3.5.2 Fase 2: Proposição de um modelo de referências do uso do loT

A construção das taxonomias se deu a partir de dados obtidos na literatura 

utilizando-se de artigos publicados recentes (2020-21) e buscou-se identificar a
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presença dos artefatos loT em várias frentes e sua possível aplicação para a 

sustentabilidade por meio das estratégias estabelecidas. O arranjo das facetas deu-se 

a partir dos grupos de aplicação de loT com potencial em modificar comportamento 

das comunidades de baixa renda: Saúde, meio ambiente, Comércio, Indústria 4.0 e 

Smart Cities, dados estes, dispostos no capítulo 2, seguindo a seguinte ordem:

1) Identificação dos campos de aplicação de loT na literatura;

2)Hierarquização dos campos em grupos com potencial para a mudança 

de comportamento para a sustentabilidade (Saúde, meio ambiente, 

comércio, indústria 4.0 e smart cities)',

3)ldentificação de affordances para a sustentabilidade.

3.5.3 Fase 3: Desenvolvimento

O levantamento dos artefatos que utilizam o loT se deu por meio da 

construção de um benchmarking (Apêndice A). Esse levantamento analisou produtos 

e serviços voltados ao monitoramento do uso de água no ambiente construído. Após 

a busca simples por empresas que atuam com loT, foram organizados em uma 

planilha, discorrendo sobre qual produto e qual serviço é oferecido pelas 

organizações analisadas.

3.5.4 Fase 4: Análise

Durante esta fase ocorreu a análise de como os artefatos loT atuam no 

ambiente construído. A verificação buscou levantar como é a utilização de IOT como 

apoio à mudança de Comportamento para a Sustentabilidade, verificando possíveis 

lacunas e oportunidades para a inovação. Para apoiar essa análise foram utilizados os 

constructos identificados por Porter e Heppelman (2014) sobre as características do 

loT bem como as estratégias de DfSB propostas por Bhamra et al (2011). Com isso 

gerou-se uma agenda de inovação para a mudança de comportamento para a 

sustentabilidade apoiados em Internet das coisas.
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4 ANÁLISES E RESULTADOS

Neste capítulo apresenta-se as análises obtidas a partir da fundamentação 

teórica envolvendo desde a transposição das estratégias de Design para o 

Comportamento Sustentável, taxonomias de uso de loT’s e análise dos artefatos 

existentes no mercado para o uso racional da água no ambiente doméstico. A seguir 

os resultados correspondentes aos objetivos propostos no capítulo 1 desta 

dissertação.

4.1 ANÁLISES

Com base nos estudos apresentados por Bhamra, Lilley e Tang (2011) em que 

são traçadas estratégias para que o Design dê suporte à mudança de comportamento 

para a sustentabilidade, identifica-se estratégias similares a partir da análise do 

Projeto ICON que envolve loT.

FIGURA 4.1 -  Proposição de nova nomenclatura para as estratégias de DfSB

N O M E N C L A T U R A  O R IG IN A L N O V A  N O M E N C L A T U R A  PAR A A S  ESTRATÉG IAS DE DFSB

ECO IN F O R M A Ç Ã O

Torna o consum o visível, com preensível 
para inspirar a reflexão sobre o uso do 

recurso.

IN F O R M A Ç Ã O  SU TIL

Torna o consum o visível através de m ensagens relacionais (nudge via artefato, 
pessoas ou organizações) distribuída ao longo de  toda a jo rnada do usuário e em 
m últiplos pontos de contato.

Exemplo: EcoSticker para Edificações Escolares - utiliza a Gestalt em tom adas e 
torneiras para incentivar o m enor uso dos recursos com o água e energia. 
(BRUMMER, 2018).

ECO  E S C O LH A

Incentiva os consum idores a pensar 
sobre seu uso e com portam ento e 

assim assumir a responsabilidade de 
suas ações, fornecendo opções aos 

consum idores.

P O S SIB ILID A D E S

O usuário recebe inform ações sobre seu consum o durante sua jornada.
Aqui as inform ações são mais diretas e estão d istribuídas via artefatos, 
stakeholders ou organização.

Exem plo: Calculadora Caloi - calcula os benefícios de trocar a utilização do carro por 
b icicleta em pequenas distâncias, m ostrando vantagens financeiras, para a saúde e 
m eio am biente (CALOI, 2020).

E C O  FEED BAC K

Informa claram ente os usuários sobre o 
que estão fazendo e facilitar os 
consum idores a tom ar decisões 

am bienta l e socialm ente responsáveis, 
o ferecendo feedback em tem po real.

FEED BAC K SU STEN TÁVEL

O usuário recebe inform ações sobre seu consum o durante sua jornada.
Aqui as inform ações são mais diretas e estão distribuídas via artefatos, 
stakeholders ou organização.

Exemplo: Smart Shower M eter - Um m edidor foi instalado em um hotel onde os 
hóspedes recebem  em tem po real inform ações sobre seu consum o durante o 
banho, mesmo sem com pensação financeira, houve dim inuição nos gastos de água 
e energia (TIEFENBECK e t al., 2019)

Continua.
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ECO E ST IM U LO

Voltado a inspirar os usuários a buscar 
um uso mais sustentável, fornecendo 
reform ulações para a lertar um bom 
com portam ento ou punir o uso não 

sustentável.

CR ITÉR IO  POR IN D U Ç Ã O

O usuário pode receber estímulos em diferentes pontos de contato distribu ídos no 
tem po e espaço ao longo da jornada. Os incentivos são de natureza mais subjetiva 
(maior cordialidade, maior responsividade, maior em patia, m elhor com unicação, 
m aior sensação de segurança).

Exemplo: Cenotes Mexicanos - para poder m ergulhar em um cenote mexicano, é 
necessário que o usuário tom e banho para rem over tod o  cosm ético sintético do 
corpo, para a proteção solar é indicado produtos orgânicos. Em caso de não cum prir 
as exigências, o usuário não poderá usufruir do local (RUTA DE CENOTES, 2020).

ECO  D IR EÇ ÃO

Busca facilitar a adoção de hábitos de 
uso am bienta lm ente desejáveis por 

meio das prescrições ou restrições de 
uso incorporadas ao design do produto.

D IR E C IO N A M E N T O  A TIV O

M anutenção do com portam ento sustentável induzida através de m últip los pontos 
de contato (pessoa, artefato, organização) e /ou através da configuração da 
jornada. Indução do com portam ento pode oco rre r através da sinestesia das 
percepções viscerais no servicescape.

Exemplo: Rota Verde em uma loja de Departam entos - A em presa adotou a 
facilitação do  consum o de produtos sustentáveis através de uma rota identificada 
através de w ayfind ing próprio, inform ações dos produtos e pessoas-guias para 
auxiliar na escolha (FUENTES & FREDRIKSSON, 2016).

ECO  T E C N O LO G IA

Voltado a restringir os hábitos e 
contro lar o com portam ento 

autom aticam ente com binando design 
e tecnolog ia  avançada.

D IR E C IO N A M E N T O  DE P ER F O M A N C E

Parâmetros para desem penho social, am biental e econôm ico do  serviço, ao longo 
da jornada do  cliente/usuário, são defin idos de forma automática, podendo o 
cliente/usuário de fin ir os parâm etros de perform ance. Pode inclu ir tanto aspectos 
high tech com o low  tech, assim com o não envolver nenhuma tecnolog ia  (no caso 
de interações humanas).

Exemplo: Serviço de locação de Roupas para climas específicos - Ao op tar pelo 
serviço, o usuário está ciente de que as roupas são usadas, apesar de a empresa 
fornecer um histórico sobre a higienização da peça (BERNARDES, MARQUES & 
NOGUEIRA, 2018).

DESIG N  IN TELIG EN TE

Age autom aticam ente am biental ou 
socialm ente sem conscientizar ou 

a lterar o com portam ento do usuário 
apenas por m eio do design inovador do 

produto.

DESIG N IN TELIG EN TE

Parâmetros para desem penho social, am biental e econôm ico do serviço, ao longo 
da jornada do cliente/usuário, são defin idos de forma automática, sem que o 
cliente/usuário possa de fin ir os parâmetros de performance). Pode incluir tanto 
aspectos high tech com o low  tech, assim com o não envolver nenhuma tecnologia 
(no caso de interações humanas).

Exemplo: Flotel Fazenda com energia solar - o estabelecim ento op tou por gerar e 
utilizar energia solar para o seu uso. Independente da decisão do usuário, o hotel 
continuará se beneficiando deste tipo  de energia (ECOTURISMO, 2014).

Fonte: O autor (2020) baseado em Bhamra, Lilley & Tang (2011)

A nova nomenclatura é proposta para a remoção do termo “eco” dos nomes 

originais das estratégias e, deste modo, auxiliar a descontruir a ideia geral de que a 

sustentabilidade é voltada apenas a dimensão ambiental. Para exemplificar como a 

loT tem potencial para apoiar a mudança de comportamento, foram analisados alguns 

artefatos do mercado que já atuam nas estratégias e assim modificam hábitos. 

Seguirá no próximo tópico a análise de como estas estratégias foram utilizadas no 

Projeto ICON.
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4.1.1 Projeto ICON

O Projeto ICON (Inteligência no Consumo) é um sistema que visa fornecer ao 

usuário informações sobre o seu consumo de água durante o hábito de tomar banho, 

racionalizando a tomada de decisão sobre a utilização do recurso. Trata-se de um 

projeto multidisciplinar desenvolvido no período de 2018 a 2019 pelo curso de Design 

da UFPR e pelo curso de Engenharia Elétrica da mesma instituição. O 

desenvolvimento contou com a colaboração do curso de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A iniciativa parte da identificação de 

oportunidades de inovação a partir dos hábitos de consumo na habitação de 

interesse social (HIS) realizada por Daros (2013). Associado a esta iniciativa a 

dissertação de Garcia (2019) contribuiu com a caracterização do hábito de tomar 

banho, onde foram realizadas proposições de meta-cenários voltados a esta 

atividade, no âmbito da Habitação de Interesse Social (HIS).

QUADRO 4.1 -  Equipe Projeto ICON

NOME FUNÇAO

Prof. Dr. Aguinaldo dos Santos Coordenador

Prof. Dr. Diego de Castro Fettermann Professor UFSC

Prof. Dr. James Alexandre Baraniuk Professor do curso de Engenharia Elétrica - UFPR

Alexandre Rosa Lemos Engenharia Elétrica - UFPR

Aline Müller Garcia Mestre em Design - UFPR

Jonathan Mesquita Rodrigues Mestrando em Design - UFPR

Luiz Siqueira Torres Graduando em Design - UFPR

Tales Michelena Munhoz Discente TECPUC - PR

Yuri Tobias Discente Colégio Estadual Júlia W anderley

Fonte: Autor (2020)

Como resultado das pesquisas realizadas foi desenvolvido um protótipo 

funcional para monitoramento do consumo de água utilizando tecnologia loT. O 

artefato foi projetado em Arduino, uma plataforma eletrônica de código aberto 

baseada em software e hardware fáceis de usar (ARDUINO, 2020). O encapsulamento 

do protótipo é produzido por fabricação digital. As escolhas destas formas de 

produção permitem a personalização do produto, tanto na parte da programação do
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software como no aspecto externo, podendo ser adaptado a diversas necessidades e 

realidades diferentes.

O projeto surge baseado nos metacenários Controlbox e Smartbox 

desenvolvidos por Garcia (2019). Controlbox tem como objetivo principal controlar o 

tempo e o consumo no banho permitindo ao mesmo tempo a educação sobre hábitos 

mais conscientes (GARCIA, 2019). Smartbox, por sua vez, é um metacenário 

desenvolvido com o objetivo de otimizar os serviços oferecidos pelas concessionárias 

de água e energia provendo o monitoramento do consumo em tempo real tanto para 

o usuário como para a empresa (GARCIA, 2019).

Deste modo, o projeto objetiva desenvolver um sistema produto + serviço (PSS) 

para o monitoramento do consumo de água no banho tendo por público-alvo os 

moradores de Habitação de Interesse Social (HIS). Entende-se que o artefato possa 

ser interessante a diversos públicos, no entanto a escolha de atender pessoas de 

baixa renda significa implantar soluções que os auxiliem a consumir conscientemente 

e manter-se dentro dos limites das tarifas sociais.

A partir disso, a equipe definiu como unidade de satisfação o “ Provimento de 

Inteligência por meio de loT para manter o m orador da HIS dentro dos lim ites da 

Tarifa social” . O serviço presta-se através da coleta de dados em tempo real, análise 

e aconselhamentos quanto ao consumo racional de água. O uso do artefato ocorre a 

partir do loT instalado na saída de água e o usuário pode acessá-lo via app instalado 

em telefone celular ou em um monitor instalado em local próximo definido pelo 

usuário.

4.1.1.1 Requisitos

Os requisitos para o projeto ICON foram levantados a partir de pesquisa 

aplicada pelo projeto E-Wise (2013). A partir dos dados levantados por meio de 

Surveys e Sondas Culturais foi possível aos pesquisadores traçar uma lista de 

requisitos esperados pelas usuárias. Nos requisitos apresentados, é possível notar o 

forte potencial para Internet das Coisas (loT), para novos artefatos e serviços.
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FIGURA 4.2 -  Requisitos do Projeto ICON

Alerta de proximidade do te to  da tarifa social.
Estimar potencial de reaproveitamento da

Mostrar benefícios econômicos do sistema. água cinza.

Monitorar o consumo de água e energia e/ou 
gamificação do banho através de alertas de 
tempo ou de volume máximo de água/energia.

Visibilidade das economias diárias e mensais.

Permitir comparação visual com a medição 
de outras pessoas.

Interrupção automático de vazão com a
ausência do usuário durante o ensaboamento.

Monitorar a temperatura, pré-aquecimento da 
água via smartphone e integração de diferen
tes sistemas de cores como estrategia alter
nativa de comunicação do estado do consumo 
e temperatura.

Monitorar tempo e n° de banhos por dia.

Controlar a luz do ambiente.

Fonte: Projeto E-Wise (2013)

Os requisitos “alerta de proximidade do teto da tarifa social” e “monitorar 

tempo e número de banhos por dia” são potenciais para os serviços apoiados em loT, 

que pode informar ao usuário acerca da proximidade do consumo. Nesse quesito 

utiliza-se a estratégia de Possibilidades, onde o usuário recebe a informação sobre 

seu consumo e o mesmo escolhe decidir tomar uma atitude mais sustentável ou não.

Para atender os requisitos “mostrar benefícios econômicos do sistema” e 

“visibilidade das economias diárias e mensais” , pode-se utilizar a estratégia Feedback 

Sustentável. A ação desta estratégia pode ser em tempo real no aplicativo do 

usuário, bem como um relatório mensal emitido pela empresa prestadora do serviço. 

Este serviço também, conforme a necessidade, pode ocorrer por meio da visita de um 

técnico que pode traçar um diagnóstico com opções de consumo que gerem maior 

economia ao usuário.

Outro requisito apontado é o “monitorar o consumo de água e energia e/ou 

gamificação do banho através de alertas de tempo ou de volume máximo de água e 

energia” . Para satisfazê-lo indica-se a estratégia Direcionamento A tivo onde o 

usuário é induzido, nesta situação por meio da gamificação, a adotar o banho mais 

sustentável.

Direcionamento de Performance atende a necessidade apontada em 

“ interrupção automática de vazão com a ausência do usuário durante o 

ensaboamento” . Nesta estratégia, apesar de a interrupção do fornecimento ocorrer
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automaticamente, o usuário tem consciência de que a mesma ocorre, podendo 

inclusive manipulá-la. Em contrapartida a esta estratégia, a Design Inteligente tomaria 

a decisão sem o conhecimento e predefinição do usuário, como é o caso dos 

dispositivos que desligam o chuveiro após determinado tempo sem o consentimento 

do usuário.

Como forma de atender ao requisito “Controlar a luz do ambiente” pode-se ter 

um serviço apoiado em loT com sensores que monitorem a presença no ambiente. 

Este serviço, se apoiado na estratégia Possibilidades, pode oferecer aos usuários 

informação sobre os cômodos com maior consumo, podendo sugerir opções de 

lâmpadas mais econômicas entre outras possibilidades.

“ Permitir comparação visual com a medição de outras pessoas” é o requisito 

que pode ser atendido por meio da estratégia Informação Sutil. A partir desta é 

possível atribuir cores ou gráficos ao consumo como forma de induzir os usuários a 

adotarem medidas mais sustentáveis. Esta estratégia pode apoiar também o requisito 

“Monitorar a temperatura, pré-aquecimento da água via smartphone e integração de 

diferentes sistemas de cores como alternativa de comunicação do estado de 

consumo e temperatura”.

“ Estimar potencial de reaproveitamento da água cinza” é um requisito que 

pode ser atendido por meio de um serviço que adote a estratégia de Direcionamento  

Ativo. Nesta abordagem, o serviço apresenta de forma didática, formas de reutilizar 

água além de deixar claro a economia que esta atitude pode gerar ao usuário.

4.1.1.2 Caracterização das Personas

A antropomorfizarão das usuárias deu-se por meio das pesquisas realizadas 

pelo projeto e-Wise (2011-13) e do estudo de perfis de consumo em Curitiba 

(SCHÀFER et ai., 2011). A partir disso foram desenvolvidas três personas: A aspirante a 

Materialista (Figura 4.4), A Tradicional (Figura 4.5) e A Pós-materialista (Figura 4.5). 

Outro ponto importante a ser ressaltado é a responsabilidade que as mulheres 

assumem no ambiente familiar perante as atividades domésticas cotidianas, 

controlando o consumo de água e energia na habitação. Dentro deste escopo 

considera-se apenas usuárias do gênero feminino (DAROS, 2013).
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FIGURA 4.3 -  Persona 1: Aspirante a Materialista

Joanna Gomes Gonçalves wanna be materialista Persona Gl

CONDIÇÕES DEVIDA

É l i @
- reside em casa de madeira; . 1.
- esgoto fossa rudimentar; ; ..••• :
- indiferente a fatores ambientais;

"ofle: BRASIL, 20' L e S H A ™ ’ oL ui 

INTERESSES EM PRODUTOS

- aparelhos eletrônicos;
- roupas;

INTERESSE EM SERVIÇOS 

^  rTTTI d*

- alta qualidade;
- transporte público acessível;

Forile-S ÁrCRe.a 2010

p cp-iíçã t; que esebe solsa - l ia  ik ;  S. ára:

Fonte: Projeto ICON, (2018)

Baseado nos perfis de consumo propostos no tópico 2.3 desta dissertação que 

tratou por meio de estudos de O’Riordan (1981), Garrard (2004) Tapia Fonllen et ai. 

(2013) e Schàfer et ai., (2011) traçar um perfil comum para o nível de engajamento de 

cada grupo. Para que a persona 1 inicie a transição para comportamentos mais 

sustentáveis são necessárias intervenções em nível de garantir a mudança por meio 

das estratégias de Direcionamento de Perfomance e/ou Design Inteligente. Essas 

estratégias irão garantir uma mudança rápida e radical no comportamento da usuária, 

porém, podem ser ineficazes a longo prazo devido serem estratégias invasivas e 

disruptivas. O caminho ideal é a partir da conscientização usando estratégias como 

para informar ou guiar a mudança. Feedback Sustentável, C ritério por Indução e 

Direcionamento A tivo  são estratégias indicadas, pois evidenciarão o consumo e 

oferecerão opções para a adoção de práticas mais sustentáveis. O novo 

comportamento pode ser fortalecido, quando associado a economia financeira, 

mostrando vantagens e oportunidades com a economia no uso dos recursos.
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Uma oportunidade de serviços para a Aspirante a Materialista é aquele ligado 

ao Ego que conforme Freud, responde às oportunidades e é responsável pela 

resposta às oportunidades (FADIMAN & FRAGER, 1986). Um artefato voltado a 

envolver o Ego é aquele que confere certo status social ao usuário através do uso.

FIGURA 4. 4 -  Persona 02: Tradicional

Fonte: Projeto ICON, (2018)

A Persona 2, tida como “Tradicional” é o perfil mais pró-ambientalista (TAPIA- 

FONLLEN et ai., 2013). São pessoas com engajamento moderado, possuem 

preocupações sociais e o seu interesse é voltado costumeiramente em economizar. 

As estratégias que tendem a surtir melhor resultado com este grupo são as que guiam 

a mudança de comportamento como Critério por Indução e Direcionamento Ativo. 

Por meio das estratégias, pode-se guiar o comportamento identificando 

principalmente aspectos de economia financeira, como serviços que indicam opções 

onde um consumo menor indique menor gasto.

A oportunidade de artefatos para a Persona 2 são aqueles que associam um 

comportamento ou hábito ao gasto financeiro, ao deixar claro para a usuária o quanto 

gasta em um comportamento, a chance de modificá-lo é maior. Essa indução por meio
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de um reforço, no caso, economia é a indicação de Skinner (1974) para fixar um novo 

comportamento. O desinteresse da usuària pela tecnologia e conectividade pode ser 

um entrave para um serviço apoiado em loT, sendo necessárias opções mais 

tradicionais.

FIGURA 4.5 -  Persona 03: Pós-materialista

Fonte: Projeto ICON, (2018)

A pós-materialista, persona 3 do projeto ICON, é caracterizada por maior 

interesse por sustentabilidade. Atitudes como cooperativismo, consumo de produtos 

locais, uso de bicicleta como meio de transporte indicam um perfil mais equitativo 

(TAPPIA-FONLLEN et al., 2013) e eco socialista (GARRARD, 2004). Devido ao seu 

engajamento moderado a alto, estratégias que visam informar a mudança como 

Informação Sutil, Possibilidades e Feedback Sustentável são as indicadas. Serviços 

que adotem um desses artifícios, pode confirmar suas atitudes sustentáveis e mantê- 

las, como, por exemplo, uma situação que as informe das vantagens de se adquirir de 

empresas locais em detrimento de grandes marcas.

Assim como na persona 2, o entrave em utilizar artefatos apoiados em loT para 

a Pós-Materialista está em seu desinteresse em conectividade e tecnologia. Portanto
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artefatos que utilizem alternativas mais tradicionais à transformação digital tem maior 

possibilidade de obter resultado positivo com este público.

4.1.1.3 Benchmarking do projeto ICON

O Benchmarking realizado analisou 18 empresas nacionais brasileiras e 

internacionais dentro do escopo de monitoramento do consumo de água, tratamento 

e gestão hídrica e energética (Figura 4.6). A partir da análise, encontra-se a adoção de 

estratégias de Design para o Comportamento Sustentável tanto em produtos, como 

em serviços prestados.

FIGURA 4.6 -  Benchmarking Projeto ICON

Fonte: Projeto Icon (2019)

Na análise dos artefatos físicos (Figura 4.7) nota-se ações voltadas a mudança 

de comportamento conforme o diagrama proposto por De Medeiros et al. (2018). Em 

características como “Spray substituto de descarga” , “ Regulador e Redutor de Vazão” 

utilizam a estratégia de Design Inteligente onde, a partir de instalado, o artefato 

define a ação sustentável independente do anseio do usuário. Ações como 

“Medidores de água e energia” vem de encontro à estratégia de Feedback 

Sustentável, pois informam os usuários em tempo real sobre seu consumo, 

permitindo ao mesmo que tome as decisões. Sistemas que utilizam o “pré-
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aquecimento” ou “climatização do ambiente” apoiam-se nas estratégias de 

Direcionamento A tivo  e Critério por Indução. Nessas situações, o usuário é induzido 

ao comportamento sustentável a partir do seu próprio conforto, caso não faça, haverá 

desconforto como aguardar o aquecimento do chuveiro.

FIGURA 4.7 -  Análise Benchmarking

Fonte Projeto ICON (2019)

Na análise dos artefatos há o apoio tecnológico do loT nas funções de 

monitoramento (Ecomonitor e CUBi Energia). Para otimizar o pré-aquecimento da 

água e do ambiente igualmente a usuária, pode programar o horário para o início da 

atividade a distância, assim quando iniciar o processo do banho a água e o ambiente 

já estarão aquecidos. Há ainda o affordance de se usar o loT para controle da vazão, 

desta forma a usuária define o volume de água despendido de acordo com a sua 

necessidade por meio da tecnologia.

Na fase de análise dos serviços ofertados pelas empresas (figura 4.12), serviços 

como “análise da qualidade, tratamento da água e limpeza dos reservatórios”
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enaltecem a importância de conhecer sobre a água que é consumida e pode ser 

considerada uma estratégia de Informação Sutil. Os usuários receberem um 

diagnóstico verificando possíveis vazamentos em sua rede particular é parte da 

estratégia Critério por Indução pois para garantir a economia e o bom uso do recurso 

é necessário resolver o problema dos vazamentos.

Figura 4.8 -  Resumo do Benchmarking dos Serviços

Fonte: Projeto ICON (2019)

Três das empresas analisadas oferecem o serviço de “monitoramento do 

consumo de modo on-line” . Esse monitoramento aliado ao Feedback Sustentável dá 

suporte para o usuário do serviço tome a decisão em tempo real sobre o seu 

consumo a partir das informações disponíveis. E o “monitoramento da rede de 

abastecimento” oferecido por uma das empresas utiliza o Direcionamento A tivo  

mostrando claramente o status de abastecimento da rede. Em tempos de crise hídrica 

apontada na justificativa esse serviço torna-se importante para deixar transparente o 

status de abastecimento aos usuários para que o mesmo tome decisões de 

economia.
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4.1.1.4 -  Blueprint

A ferramenta blueprint auxilia a compreender a relação entre os stakeholders 

em cada etapa da jornada do usuário. É possível visualizar também a 

responsabilidade de cada stakeholder bem como os touchpoints necessários para a 

formalização do serviço. No blueprint (Figura 4.9) é possível identificar a necessidade 

de uma startup para dar suporte a empresa Sanepar no serviço oferecido. Sendo essa 

parceria a responsável pela gestão da informação, alimentação do sistema e fornecer 

suporte técnico para o software. Além disto, há também a necessidade de parceria 

com FabLabs ou empresas de fabricação digital que possam produzir o 

encapsulamento do produto, podendo este ser ou não personalizado de acordo com 

as necessidades do usuário.

A partir da coluna de Uso e Monitoramento do Blueprint identifica-se que o 

serviço atualmente é voltado ao Feedback Sustentável oferecendo informações em 

tempo real sobre o consumo do usuário. Por oferecer inteligência no consumo por 

meio da oferta de soluções para tornar o ato de tomar banho mais sustentável, usa-se 

também o Direcionamento Ativo.

Observando os requisitos apresentados, o serviço tem potencial de ser 

aprofundado, oferecendo opções de maior conforto como pré-aquecimento, utilizar 

músicas para promover o relaxamento e adequar a iluminação do espaço. Essas 

características podem ser interrompidas quando se atinge o tempo programado para 

o banho (Informação Sutil). A necessidade de ampliar o conforto vem de encontro 

com o fato de que muitas donas de casa utilizam o momento do banho para o 

autocuidado, reflexão e choro por alguma situação pessoal (GARCIA & SANTOS, 

2020 ).
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4.1.1.5 -  Canvas do modelo do negócio

O Canvas produzido pela equipe do projeto ICON (Figura 4.10), têm-se como 

proposta de valor: Fornecer inteligência para manter o morador de Habitação de 

Interesse Social dentro da tarifa Social. Este programa se dá através da coleta em 

tempo real, análise e aconselhamento quanto ao uso racional de energia e água.

Figura 4.10 Canvas do projeto ICON

Fonte: Projeto ICON (2019)

Pode-se identificar Inovações Sustentáveis nas três dimensões da 

sustentabilidade. Na dimensão Econômica a partir do projeto ICON promove-se a 

economia local através do incentivo à geração de renda por meio e pela produção 

dentro da própria comunidade por meio de atores locais. A proposta também 

promove organizações em rede por meio da parceria com associações e cooperativas 

de bairro (SANTOS et al. 2019a).

No âmbito Social, o projeto ICON tem potencial de melhorar as condições de 

trabalho e emprego através da possibilidade de geração de renda extra para atores 

locais. A proposta tem também a capacidade de promover a educação em
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sustentabilidade, por meio da geração de valor para a produção local e impulsionar e 

instrumentalizar o consumo responsável (SANTOS et al., 2019b).

Na dimensão ambiental, o projeto estimula a minimização do uso de recursos 

como água e energia através do provimento da inteligência no consumo o qual é 

estabelecido principalmente pelo gatilho da economia financeira. Outro ponto na 

questão ambiental é a facilitação de montagem e desmontagem propiciado pela 

fabricação digital e programação em código aberto, que permite personalização e 

reutilização das peças (SANTOS et al., 2018).

A inovação disruptiva principal do projeto está em promover a Sustentabilidade 

por meio do Design-Driven Innovation através da ressignificação de hábitos diários. 

Esse processo se dá através da promoção da tecnologia a favor das comunidades de 

baixa renda e trazendo-as para dentro do contexto da Smart City, permitindo a sua 

participação no tecido social.

4.1.1.6 -  Mapa do sistema

Para compreender o modelo de serviço oferecidos pelas principais empresas 

no ramo do monitoramento analisadas no Benchmarking, foram desenvolvidos pelo 

projeto mapas de sistemas.

A primeira análise refere-se a CAS Tecnologia, que oferta um sistema produto 

+ serviço orientado ao produto (figura 4.11). A unidade de satisfação do serviço é o 

monitoramento individualizado e seu foco de atuação é a área corporativa. Como 

estratégia a empresa utiliza o Feedback Sustentável, por meio do qual fornece em 

tempo real, informações sobre o consumo, apoiando basicamente na característica de 

monitoramento e controle. Todo o suporte é ofertado pela CAS, não possuindo 

parceiras na prestação do serviço.
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Figura 4.11 - Mapa de sistema: CAS Tecnologia

FONTE: Projeto ICON (2019)

PSS o rie n tad o  ao PRODUTO

Fluxo de materiais

A segunda empresa com o qual buscou-se analisar por meio do Benchmarking e 

mapa do sitema é a Aquatrip (figura 4.12) sediada na Austrália, cuja unidade de 

satisfação é detecção de vazamentos de água. Por meio da estratégia de 

Direcionamento A tivo  a empresa identifica possíveis vazamentos em casas, prédios 

públicos e empresas, oferecendo sugestões de solução aos usuários. A Aquatrip 

possui parceria com uma empresa provedora de software que fornece suporte no 

âmbito da tecnologia.
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Figura 4.12 - Mapa de sistema: Aquatrip

Fonte: Projeto ICON (2019)

PSS orientado ao PRODUTO 

Fluxo de materiais

A terceira empresa analisada por meio da construção de um mapa de sistema 

é a TRC Sustentável (figura 4.13) que tem por unidade de satisfação gestão de 

eficiência hídrica. Seu foco está orientado ao resultado. Oferecendo aos usuários 

serviços de monitoramento oferecendo monitoramento de ponta a ponta, diagnóstico 

de vazamentos e serviços de manutenção da rede hidráulica particular. A empresa, 

portanto, apoia-se nas estratégias de Feedback Sustentável ao fornecer os dados do 

consumo em tempo real. Utiliza também a estratégia de Direcionamento A tivo  ao 

diagnosticar vazamentos e oferecer soluções para o problema.
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Figura 4.13 - Mapa de sistema: TRC Sustentável

Fonte: Projeto ICON (2019)

Por fim, a equipe confeccionou o mapa do sistema do Projeto ICON, apoiado 

nas estratégias identificadas de Feedback Sustentável e Direcionamento Ativo. No 

serviço projetado tem-se a possibilidade de expandir as funcionalidades por meio do 

loT, utilizando as características de otimização e automatização. A ampliação das 

funcionalidades dá suporte para atender os requisitos das usuárias, através do pré- 

aquecimento da água ou climatização do banheiro, por exemplo.
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Figura 4.14 - Mapa de sistema: Smart Consumer

Fonte: Projeto ICON (2019)

Identifica-se no mapa do sistema, a necessidade de parceria, através de uma 

empresa provedora de tecnologia (startup) sendo a principal responsável pelos fluxos 

de trabalho e resultado, além de dar suporte para as concessionárias para o 

provimento de informações.

4.2 BENCHMARKING DE IOT PRESENTES NO MERCADO.

4.2.1 Empresas analisadas no benchmarking

Observando os constructos apresentados na fundamentação teórica desta 

dissertação, sabe-se que para obtermos uma mudança de comportamento para a 

sustentabilidade eficaz e que gere inovação social, é necessário trazer a participação
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de todos os stakeholders. Com o intuito de compreender como o loT vem sendo 

utilizado para promover o consumo racional de água, foi construído um levantamento 

analisando artefatos nacionais e internacionais.

FIGURA 4.15 -  Empresas analisadas

® 9
caesb energyly

BrighTap

ACQUA
REDUZ

Fonte: Autor (2021)

A primeira análise trata da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito 

Federal (CAESB). O projeto prevê a instalação de hidrômetros com tecnologia loT, 

que faz medições via internet, 4 vezes ao dia. Os dados são disponibilizados em 

tempo real para os usuários, por meio de aplicativo e/ou site. O sistema também 

diagnostica vazamentos na rede residencial e pública para evitar a perda de água no 

trajeto. A instalação é feita de forma gratuita para os usuários e o artefato é 

totalmente independente, com conexão on-line e bateria próprias. A gestão do seu 

consumo para economia financeira ou para a sustentabilidade é do usuário, uma vez 

que a empresa fornece apenas a informação, deixando a critério do usuário a tomada 

de decisão (DF, 2019).

A Energyly empresa com sede na índia dispõe de um sistema Produto+serviço 

de monitoramento de água e energia para o setor hoteleiro. No caso do recurso
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hídrico, sensores são instalados no esgotamento para evitar alagamentos, controle de 

fluxo e nos hidrômetros. O serviço oferecido pela organização é o monitoramento em 

tempo real do consumo da água, análise e geração de relatórios, alertas de uso 

exagerado e controle da pressão da rede (ENERGYLY, 2021).

Um medidor digital inteligente e de fácil instalação é o produto oferecido pela 

startup Brightap sediada em Israel. O artefato é feito para ser instalado na ponta de 

saída de água como torneiras e mangueiras e possui visual moderno e tecnológico 

(FIG. 4.10). Ele indica ao usuário o volume de água no momento de uso bem como a 

quantidade acumulada, temperatura da água e sua potabilidade. Pensado para ser 

utilizado em habitações, o serviço associado ao artefato possibilita por meio de 

aplicativo, informações sobre seu consumo bem como dicas e informações úteis para 

torná-lo mais eficiente (BRIGHTAP, 2021).

FIGURA 4.16 -  Medidor Inteligente Brightap

Fonte: Facebook.com/mistersave (2021)

A empresa brasileira Ecomonitor fornece aos seus usuários o monitoramento 

do seu consumo de água em tempo real via aplicativo e instalação de sensores no 

hidrômetro voltado para habitações (FIG. 4.17). Os planos permitem a locação ou 

compra do artefato, sendo que a organização fornece dados sobre o consumo, com 

indicativo de consumo elevado ou dentro do padrão próprio de cada usuário. A 

decisão sobre o consumo, no entanto, fica a cargo do usuário.
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FIGURA 4.17 -  Sistema de monitoram ento Ecomonitor

Fonte: Ecomonitor (2018)

A Acqua Reduz é uma empresa brasileira que atua representando produtos 

voltados à redução do consumo de água. Dentre as soluções oferecidas está o 

sistema produto+serviço conectado com sensores loT para o monitoramento do 

consumo em condomínios. Por meio do artefato instalado no reservatório do prédio, 

controla-se o consumo, o nível da caixa de água, possíveis vazamentos e falta de 

água na rede. O sistema é de fácil instalação e fornece as informações ao usuário por 

meio de aplicativo (ACQUA REDUZ, 2021).

4.2.2 Análise

Neste tópico apresenta-se os artefatos loT analisados de acordo com as 

teorias apresentadas na fundamentação teórica, procurando identificar fatores que 

possam contribuir para a mudança de comportamento na Habitação de Interesse 

Social.

Na Figura 4.18 as empresas são analisadas de acordo com as características de 

uso que Porter e Heppelmann traçaram para o loT. É possível identificar que as 

empresas encontradas não utilizam plenamente as funções dos artefatos, mantendo- 

se no estágio de monitoramento e, em alguns aspectos, indo ao âmbito de controle 

das ações. A CAESB além do monitoramento oferecido pelo seu artefato, permite 

controlar aspectos de vazamentos, podendo realizar o desligamento da rede a 

distância, caso seja necessário. A Energyly permite o controle de pressão e consumo 

exagerado, podendo desligar o abastecimento, se necessário.
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FIGURA 4.18 -  Análise segundo as características do loT de Porter e Heppelman

CARACTERÍSTICAS IOT

Monitorar Controlar Otimizar Autonomizar

CAESB • • ND ND

Energyly • • ND ND

Brightap • ND ND ND

Ecomonitor • ND ND ND

Acqua Reduz • ND ND ND

L e g e n d a  

O  Forte 

O M édio

• Baixo 

ND Não D ispõe

Fonte: Autor (2021)

A seguir a análise feita a partir das estratégias de Design para o 

Comportamento Sustentável feitas baseadas no levantamento anterior. A partir do 

cruzamento das estratégias de Bhamra et ai (2011) e Porter e Heppelman (2014) nota- 

se a concentração dos artefatos no estágio de coletar dados e informar, não 

contribuindo ainda de forma eficaz e na totalidade de suas capacidades para a 

sustentabilidade. Os artefatos foram desenvolvidos para a Inovações Technology 

Push e Market Pulì, não considerando o aspecto de Design para a criação de 

Significado (Design Driven).
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FIGURA 4.19 -  Análise das Estratégias de DfSB

Fonte: Autor (2021) baseado em Bocken et al (2019)

O artefato da CAESB atualmente está voltado para a estratégia de 

Possibilidades em que as informações são dispostas ao usuário que toma a decisão 

sem orientação ou informação adicional senão aquela sobre seu consumo. O artefato 

é pensado como uma solução básica para diminuir a ação humana na leitura mensal 

dos hidrômetros analógicos, minimizar erros de dados e identificar possíveis 

vazamentos sem, no entanto, possuir medidas eficazes para o consumo racional do 

usuário.

Dentro do contexto das estratégias, a Energyly oferta para os seus usuários o 

feedback sustentável, provendo informações acerca do seu consumo com análises 

estratégicas deixando a tomada de decisão de modificar o uso por parte do cliente. 

As ações são voltadas à economia financeira e a preservação do patrimônio em 

grandes estruturas. Não havendo por parte do prestador orientações que auxiliem no 

consumo racional.

Dentre os artefatos analisados, o medidor inteligente da Brightap é um dos 

poucos pensados para a habitação. Utiliza a estratégia de Feedback Sustentável que 

permite ao usuário tomar decisões baseada em informações em tempo real sobre seu



111

consumo com auxílio de relatórios e diagnósticos providos pela própria empresa. 

Suas ações são voltadas à qualidade da água recebida e o seu uso racional.

A Ecomonitor utiliza a estratégia Feedback Sustentável, ou seja, a decisão final 

sobre o uso racional do recurso fica a cargo do usuário, partindo dos dados 

fornecidos pela empresa. Seus planos acessíveis permitem com que grupos familiares 

de diferentes classes consigam obtê-lo. Suas ações são voltadas à economia 

financeira.

O serviço da Acqua Reduz apoia-se na estratégia de “Possibilidades” uma 

vez que fornece os dados sobre o consumo, deixando toda a análise e tomada de 

decisão por conta do usuário. É voltado, de modo geral, para a economia financeira e 

gestão do abastecimento de água de edifícios.

4.3 RESULTADOS: META REQUISITOS -  IOT PARA A SUSTENTABILIDADE

Ao considerar os múltiplos grupos que esses artefatos podem atingir, suas 

estratégias são incipientes e não consideram a profundidade do comportamento do 

usuário e os inúmeros fatores que o influenciam. No contexto da Habitação de 

Interesse Social torna-se necessário inspirar o usuário a consumir de modo racional e 

utilizar as estratégias de modo que o auxiliem nesse processo. O modo de consumir 

das HIS está fortemente voltado ao status e a comparação com outras pessoas. Neste 

sentido, o artefato necessita envolver o ego, fortalecer o senso de comunidade além 

de adequar as estratégias a cada necessidade.

Através do Projeto ICON considera-se que é possível produzir um artefato 

acessível, de fácil produção e com possibilidade de gerar rendas aos usuários, 

permitindo que os mesmos participem da tomada de decisão delineando quais 

estratégias são mais necessárias em sua casa. Na estrutura da Habitação de Interesse 

Social, a mulher tomadora de decisão precisa de convencimento de que é possível 

economizar financeiramente para poder investir em melhorias em sua própria 

residência e, consequentemente adotar comportamentos para a sustentabilidade.

Com base em todo o conteúdo construído nesta dissertação, enumera-se a 

seguir meta requisitos para o uso de loT na Habitação de Interesse Social.
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FIGURA 4.20 -  Meta requisitos

Continua..
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Fonte: Autor (2021) -  Icones: Flaticon.com

A. Possibilitar a customização das funções do arte fa to  loT: ao permitir que o 

usuário customize as funções de acordo com suas necessidades e vontades, o 

artefato loT terá melhor chance de adaptação e sucesso na função pretendida, 

bem como no uso racional de água. Quando o utilizador participa do processo 

de configuração sente-se parte integrante do projeto e passa a utilizar o 

artefato com maior eficácia.

B. Integrar no artefato loT inform ações para o uso racional de água: Informar 

constantemente sobre formas de utilizar água racional, apontando para ações 

no hábito diário, bem como informações sobre a procedência do recurso e os 

níveis de qualidade e disponibilidade. A ação auxilia na conscientização dos 

usuários e o mobiliza a militar a favor do uso racional da água e conscientizar 

seus pares sobre a importância de repensar formas de consumo.

C. Permitir inform ações aos usuários sobre o benefício econômico que pode ter 

ao usar a água racionalmente: assim como prover informações sobre a água, 

necessita-se informar os benefícios econômicos de utilizar o recurso 

racionalmente. Deve-se procurar identificar o valor da economia realizada a 

partir do uso racional da água e sugerir investimentos como reformas, viagens, 

aquisição de bens e etc.
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D. Instrum entalizar a geração de renda para os usuários: artefatos como o 

proposto pelo projeto ICON permitem a geração de renda. Disponibilizar o 

processo de fabricação, prover de estruturas para que uma pessoa possa 

produzir e comercializar o artefato com os membros de sua comunidade. 

Ações facilitadoras como fabricação aditiva, programação em Arduino e código 

aberto, auxiliam aqueles que querem gerar renda.

E. Tornar fácil a instalação e desinstalação (plug and play): artefatos como o 

proposto pela Brightap possuem melhor adesão aos usuários. Fazer 

intervenções no sistema hidráulico de uma casa muitas vezes gera grandes 

obras. Na habitação de interesse social é igualmente mais difícil pois há 

também a questão de recursos limitados para finalizar essas intervenções. 

Deste modo, os designers devem investir em artefatos de fácil instalação como 

os que possuem a função plug and play, evitando assim grandes obras e 

incomodação aos usuários.

F. Utilizar os dados gerados pelo loT para aprim orar o arte fato  e o serviço: por 

ser um artefato tecnológico e conectado à internet, o loT gera inúmeros dados 

sobre sua utilização, sendo possível identificar a partir deles, os hábitos dos 

usuários e sua interação com o produto. A informação torna-se importante para 

a melhoria constante do artefato e ajuda a torna-lo mais eficiente para os 

usuários.

G. Tornar transparente o uso dos dados gerados pelo loT: à luz da Lei Geral de 

Proteção de Dados, é necessário informar constantemente aos usuários como 

seus dados estão sendo utilizados e tratados. O usuário já é consciente que 

inúmeras informações são geradas a todo momento, cabe a prestadora ser 

transparente em como utilizará a informação em benefício do usuário.

H. Am pliar as funções dos loT perm itindo a otim ização e a automatização: 

Conforme identificado nas análises feitas nesta pesquisa, atualmente os loT 

voltados para o consumo de água não atingem o grau de otimização e 

automatização das funções de racionalização do consumo. Considera-se que 

há grande número de pessoas sem consciência de seu consumo e, portanto, 

não prontas para a mudança de seu comportamento. Paralelamente há 

urgência em racionalizar o consumo de água, pois os efeitos da sua falta estão
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chegando de modo acelerado nas grandes cidades e centros urbanos do 

Brasil, como São Paulo em 2014 e Curitiba em 2020. São necessárias ações 

urgentes para mitigar a falta de água, podendo posteriormente vindo a 

conscientização dos usuários e diminuição das intervenções tecnológicas 

como automatização.

I. Integrar ações de gamificação no consumo de água, perm itindo a

comparação com outros usuários: como é sabido através das teorias

apresentadas nesta pesquisa, o tecido social tem forte relevância na

moldagem do comportamento. Criar situações em que os usuários possam 

comparar os resultados dos seus consumos pode ser uma maneira potencial 

de incentivar novos comportamentos. Assim a gamificação é uma forma viável 

de tornar um novo hábito palpável pois impulsiona os usuários a verificar suas 

atividades e fazer comparações com os demais moradores de sua

comunidade, incentivando a buscar posições melhores que seus coabitantes.
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5 CONCLUSÃO

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente dissertação voltou-se a compreender como o artefato internet das 

coisas vem sendo utilizado para auxiliar o usuário a alcançar comportamento e 

hábitos mais sustentáveis. Considera-se que a pesquisa apresentada nesta 

dissertação aponta as respostas à pergunta apresentada no capítulo 1: Como o loT 

pode apoiar a adoção de com portam entos mais sustentáveis quanto o uso racional 

da água na Habitação de Interesse Social?

Os objetivos propostos foram alcançados em sua totalidade. Através da análise 

das empresas foi possível caracterizar como o loT para o monitoramento de água no 

ambiente construído vem sendo oferecido no mercado atual bem como a lacuna 

existente no seu uso para as Habitações de Interesse Social. Identifica-se também 

que os loT não são profundamente utilizados como apoio às estratégias de Design 

para o Comportamento Sustentável, no entanto é possível fazê-lo de forma eficaz e 

com a participação do usuário durante todo o processo.

Considerando que o comportamento humano é fruto de fatores internos, mas 

também do contexto em que o mesmo ocorre, o Designer, como mediador das 

soluções necessita primordialmente compreender as circunstâncias do 

comportamento e como este pode tornar-se um hábito.

O loT, por suas características e adaptabilidade tem potencial em auxiliar o 

usuário na adoção de novos comportamentos para a Sustentabilidade Nota-se, porém 

que esses atributos (Monitorar, Controlar, Otimizar e Automatizar) não é ainda 

devidamente explorado pelo mercado. Essa conclusão permite pensar novas 

configurações, novos produtos e novos serviços que possam ser mais eficientes para 

se alcançar o comportamento sustentável.

5.2 CONSIDERAÇÕES QUANTO AO MÉTODO

Considera-se que o método Design Science Research se demonstrou eficaz aos 

objetivos da presente dissertação por ser um procedimento útil para propor soluções
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em produtos, serviços e novas teorias. Reitera-se que uma alternativa para este 

método o Action Design Research envolvendo pesquisas de campo, grupos focais e 

sondas culturais, passível de ser explorado em pesquisas futuras. Mas que neste 

momento não foi possível devido a pandemia do novo Coronavírus e suas 

complicações nas atividades acadêmicas e científicas.

5.3 SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS

Para sugestão de pesquisas futuras sugere-se aplicar um artefato loT na 

Habitação de Interesse Social como forma de compreender como os mesmos apoiam 

a mudança de comportamento. Pode-se ainda, como aprofundamento da 

compreensão dos fatores externos que afetam o comportamento como crença e 

estrutura social e como o Design pode-se apoiar nesses fatores para influenciar 

comportamentos para a sustentabilidade.
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