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Abstract. The object of this work is to validate the application of behavioral 

psychology techniques to model the healthiest behavior in the user using an 

app. As practice validation proposes the development of a mobile application 

that assists in the financial health of the user, using data analysis to find out 

how, when and where the user usually has unnecessary expenses. through 

presenting statics and analysis of their consumption. 

Resumo. O objetivo deste trabalho é validar a aplicação de técnicas de 

psicologia comportamental para modelagem de uma rotina financeira mais 

saudável. Como validação prática, propõe-se o desenvolvimento de um 

aplicativo móvel que auxilie no controle de gastos do usuário usando-se de 

análise de dados para averiguar como, quando e onde o usuário costuma 

realizar compras ou pagamentos; retornando estatísticas e análises de seu 

consumo, contando com estímulos punitivos mediante a gastos desnecessários 

e estímulos reforçadores ao incentivar o consumo consciente. 

1. Introdução 

A Psicologia compõe as ciências cognitivas que sempre se fizeram presentes na 

formação e desenvolvimento das máquinas, servindo de base e inspiração (Saraiva e 

Argimon, 2007). Para Skinner (1938), a tríplice contingência é uma descrição de 

relações entre eventos, um estímulo (ou contexto), uma resposta (ou comportamento) e 

consequência ao ambiente (Millenson, 1967). 

 Especialistas definem que o estímulo pode ser, basicamente, dividido em: 

reforçador e punitivo. O estímulo reforçador é aquele que aumenta a chance de um 

determinado comportamento acontecer novamente; enquanto um estímulo punitivo é 

aquele que abranda a chance de o comportamento acontecer novamente. Estes, podem 

ser positivos ou negativos (Baum, 2006). O positivo adiciona algo, já o negativo 

remove. Por exemplo, uma punição negativa remove algo de bom ou desejável. A 

resposta seria literalmente a resposta que o indivíduo apresenta ao estímulo e a 

consequência seria a consequência no ambiente (Todorov e Moreira, 2009). A Figura 1 

mostra uma representação gráfica com o fluxo e as etapas desse processo.  

 Para treinar um cão, uma técnica muito comum é utilizar uma “guloseima” como 

reforço positivo como recompensa para todas vezes que ele conseguir atingir um 

resultado esperado. O estímulo é a recompensa, que serve como um reforçador positivo 
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à resposta esperada. E desta forma, naturalmente, cada vez mais eficiente e certo da 

analogia construída, ele executará o comportamento “gatilho” que o conduzirá até seu 

“prêmio” (Skinner, 1938). 

 

Figura 1.  Representação da Tríplice Contingência (Adaptado de Skinner 1938) 

2. Objetivos e Metodologia 

O objetivo deste trabalho é o estudo de táticas da psicologia baseadas em esforço e 

estímulo na construção de um aplicativo móvel. O contexto de uso deste aplicativo é 

auxiliar usuários na saúde financeira pessoal através da análise de dados de consumo. O 

aplicativo permite o registro de seus gastos de maneira intuitiva e os armazena por 

categorias customizáveis. Posteriormente, o usuário terá acesso às estatísticas e análises 

de seu consumo. A ideia é que o usuário possa registrar, de forma simples e facilitada, 

seus gastos no aplicativo. Com o uso constante do aplicativo, o usuário ganhará pontos 

para serem usados em uma loja interna para desbloquear cores, que podem ser utilizadas 

para customização da interface do aplicativo.  

 O sistema proposto deve, necessariamente, contar com uma interface intuitiva e 

customizável. Também deve ser capaz de dar ao usuário uma visão global de seus 

gastos, sempre modelando seu comportamento em direção a um consumo mais 

consciente. Em uma primeira etapa, o sistema propõe fornecer observações e 

recomendações considerando como base informações de geoposicionamento e horário 

para determinar em quais momentos o usuário está mais suscetível a gastos 

desnecessários. 

 Em um segundo módulo funcional, o aplicativo permite definir metas diárias, 

semanais ou mensais de economias, baseados num objetivo específico informado pelo 

usuário. Estes objetivos, podem ainda ser subdivididos em metas menores de curto 

prazo, permitindo melhor controle e foco baseados em estratégia de feedback constante. 

O objetivo destas micro metas é permitir melhor contato e interação com o usuário, 

facilitando as avaliações de acompanhamento dentro de um espaço de tempo curto para 

recuperação ou redefinição de plano. 

 No terceiro módulo funcional, grupo de operações específicas para interação 

com o usuário, o sistema está composto por mecanismos de notificação, que devem ser 

automaticamente ativados nos momentos mais críticos, segundo informações de 

localização e histórico de consumo. 
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3. Atividade Prática 

3.1. Proposta e implementação 

Um sistema de controle financeiro é um sistema que permite ao usuário ter controle e 

registro de suas despesas e economias. Trata-se de uma ferramenta muito útil para 

manter registro e controle financeiro individuais (Sanvincente, 2008). Através de 

cruzamentos com categorias, períodos, locais e datas, este tipo de sistema permite que o 

usuário crie não só uma visão de suas finanças, mas sim de seus próprios hábitos e 

tendências de consumo (Hill, 2015).  O sistema desenvolvido partiu de premissas de 

estímulos positivos e negativos (visuais e auditivos) com o intuito de reforçar ou 

desestimular o comportamento que contribua com despesas desnecessárias explorando 

técnicas de inteligência artificial, tais como, regras de associação (Menzies, 2003). 

 O sistema possui uma tela home contendo um gráfico mostrando as despesas do 

mês de forma simplificada e intuitiva. Em um menu lateral será feito o acesso direto às 

telas do sistema, havendo: uma tela de cadastro de despesa com: valor, categoria, 

descrição, horário e localização; uma tela para gerenciamento de despesas, que 

poderão ser editadas ou excluídas; uma tela para gerenciamento de categorias, de forma 

que possam ser criadas, modificadas e customizadas; uma tela de informações pessoais, 

que permitem a insersão de informações relevantes do usuário, como: nome, salário, 

objetivo (algo como uma grande aquisição ou viagem com um valor para o aplicativo 

criar um plano de despesas e mensagens motivacionais mais direcionadas); uma tela na 

qual o usuário poderá visualizar seus gastos em determinado período, assim como uma 

análise geral de seus hábitos de consumo como, por exemplo, faixas de horário 

conforme as maiores quantidades de gastos, categorias de acordo com maiores 

movimentações, entre outras; uma Loja onde o usuário poderá gastar os pontos que 

ganhou usando o aplicativo para desbloquear cores e atributos para customizar os 

componentes gráficos do aplicativo como forma de incentivo.   

3.2. Resultados obtidos 

A Figura 2 (a) mostra a homepage do aplicativo. Ela contém um gráfico gerado a partir 

das despesas e permite a visualização, edição e exclusão de despesas previamente 

cadastradas. A Figura 2 (b) mostra o controlador de navegação principal entre as telas, a 

tela principal contendo a navegação para outras funcionalidades do sistema. A Figura 2 

(c) apresenta uma segunda estratégia de visualização de gastos categorizados por 

período ou tipo de despesa, sempre adequadamente combinando cores e gadgets. 

 O sistema também conta com uma funcionalidade de cadastro de despesa, na 

qual o usuário poderá cadastrar novas despesas contendo data, valor, categoria, 

descrição e localização. Também há um setor de categoria, que permite ao usuário 

registrar e gerenciar as categorias do sistema, tais como criar, editar ou remover 

categorias. 

 Na funcionalidade de cadastro de pessoa o usuário deverá cadastrar algumas 

informações básicas e essenciais para o funcionamento de algumas rotinas e análises do 

aplicativo. Essa tela registra informações como salário, despesas fixas, o objetivo 

do porquê a pessoa está poupando (como uma viagem ou aquisição), no qual o 

aplicativo irá se basear para criar um plano de saldos considerando montante que o 
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usuário deve economizar em determinados e regulares períodos de tempo para atingir 

essa meta no período desejado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. (a) Tela principal, (b) menu de navegação e (c) gráfico de despesas 

Na funcionalidade de fechamento o usuário será apresentado com informações e 

estatísticas de um determinado período de tempo (sendo o padrão os últimos seis 

meses). Ainda nesta apresentação, é possível filtrar por categoria e intervalo de tempo 

da qual se deseja consultar. A tela contém um gráfico com os dados coletados no 

intervalo de tempo selecionado. Na parte inferior do gráfico é mostrado dados mais 

específicos desse intervalo, como: intervalos de horário e regiões geográficas em que a 

pessoa costuma gastar, que tipo de itens ela mais gastou, entre outros. Na loja o usuário 

pode gastar as moedas conquistadas para comprar cores e outros atributos para 

customizar a interface do aplicativo, cores das categorias, diferentes telas, ícones, entre 

outros. 

3.3. Especificação técnica 

Quanto as tecnologias utilizadas no desenvolvimento, teste e execução do projeto, foram 

consideradas ferramentas e frameworks que sempre facilitassem a atividade de 

construção do protótipo, priorizando a boa adequação da interface de manipulação, 

controle funcional e exposição de dados nas diversas telas do sistema.  

 Como tecnologia de desenvolvimento foram utilizados o MS Visual Studio 

como plataforma de desenvolvimento; o Sqlite, como banco de dados e o Microcharts 

que facilitou a geração dinâmica dos diversos gráficos usados no aplicativo. O C# foi 

usado como linguagem de codificação da camada de negócio, e o XAML linguagem 

para desenvolvimento frontend. 

 Como recurso tecnológico o projeto foi apoiado por um sistema operacional 

Windows 10, o emulador de Android embutido no próprio MS Visual Studio; e um 

smartphone Xiaomi modelo Redmi note 4, com sistema baseado em Android MIUI 

Global 10.2., utilizado nos testes de execução. 
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3.4. Problemas enfrentados 

Quanto aos problemas enfrentados, como sempre foi um dos objetivos do aplicativo ter 

as cores temas das telas customizáveis, isso contribuiu com algumas dificuldades 

durante o desenvolvimento do protótipo: não era possível da forma convencional 

customizar em tempo de execução as cores das telas quando a navegação é feita de uma 

tela para outra por um objeto, um botão, por exemplo. Para contornar esse problema foi 

necessário refazer a navegação, de forma que um novo objeto de tela fosse criado e 

assinalado por referência à página de detalhes de um determinado evento. Esta solução 

se provou bastante efetiva por também resolver outro problema referente ao histórico de 

navegação. 

 Um problema inicial foi lidar com a possibilidade de remoção de categorias de 

despesas. Este comportamento poderia acarretar em eventuais despesas órfãs advindas 

desse manuseio, então foi necessário criar tratamentos especiais para os eventuais 

cenários, como por exemplo a migração de tipos, ou a apresentação de tipos desativados 

somente como consulta em históricos. 

4. Conclusão 

Seja um sistema, um aplicativo, ou até uma interface, todos são desenvolvidos para 

pessoas. O objetivo desta proposta foi experimentar teorias centenárias sobre a estrutura 

das funções mentais e comportamento humano na construção de uma proposta 

computacional que influenciasse de forma consciente e direcionada seus usuários. 

 A Tabela 1 apresenta uma compilação das técnicas estudadas relacionando-as 

diretamente as características implementadas. A primeira coluna apresenta a feature no 

sistema, a coluna central aponta o princípio teórico dentro da teoria sociológica estudada 

e a terceira descreve resumidamente uma descrição sobre estas associações.  

 

Tabela 1. Aplicação direta das técnicas de reforço no sistema desenvolvido 

Característica do 

Sistema 

Princípio teórico Descrição 

Efeito Visual do 
Cadastro de Despesa 

Estímulo Punitivo 

Um estímulo visual negativo que representa a perda de 
dinheiro, a animação de um balé de notas desaparecendo 
no horizonte. Para desincentivar o comportamento de criar 
despesas desnecessárias. 

Efeito Visual do 
Cadastro de Saldos 

Estímulo Reforçador 
Positivo 

Um estímulo visual positivo que representa o ganho de 
dinheiro, a animação de uma chuva de notas. Para 
incentivar o comportamento de poupar. 

Som do Cadastro 
despesa 

Estímulo Punitivo 
Positivo 

Um estímulo auditivo negativo que representa a perda de 
dinheiro, o som de uma máquina registradora antiga. Para 
desincentivar o comportamento de criar despesas 
desnecessárias. 

Som do Cadastro de 
Saldos 

Estímulo Reforçador 
Positivo 

Um estímulo auditivo positivo que representa o ganho de 
dinheiro, o som de moedas caindo. Para incentivar o 
comportamento de poupar. 

Notificações diárias 

Pode ser ambos, 
estímulo reforçador 
positivo e estímulo 

reforçador 

O aplicativo analisa os momentos e horários assim como 
locais em que o usuário é mais suscetível a gastar e se 
antecipa a elas enviando uma notificação com uma 
mensagem personalizada que pode tanto incentivá-lo a 
poupar como desincentivá-lo a gastar. 
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A demanda para este tipo de aplicação e área de pesquisa ainda é muito grande; por 

exemplo, da mesma forma que serviços de propaganda por demanda conseguem analisar 

o perfil de seus usuários para direcionar o melhor conteúdo a ser divulgado. Neste 

contexto, uma possibilidade de trabalho futuro nessa linha seria a proposta de um o 

sistema que se apoiasse nestas mesmas técnicas de modo a racionalizar o melhor 

estímulo a ser aplicada para cada tipo de usuário. Uma outra possiblidade é a 

continuidade destes resultados de modo a considerar uma estratégia eficiente de 

validação das técnicas aqui implementadas.  
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