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Resumo 
 
Este artigo apresenta o estudo para a elaboração da etapa do desafio do Projeto Sustainability 
Maker Brazil (SuM/BR). Com base no resultado das etapas anteriores do Projeto SuM/BR, 
realizou-se uma análise de benchmarking a respeito de como esta etapa acontece em outras 
plataformas de Crowd Design e elaborou-se o desafio do SuM/BR. Para testar se as 
informações eram claras e suficientes foi realizado um teste com voluntários, alunos do curso 
de graduação em Design da UFPR. A partir do envio das ideias dos voluntários, foi possível 
verificar as melhorias necessárias na descrição e disponibilização do desafio.  
 
Palavras Chave: crowd design; crowdsourcing; benchmarking. 
 
 
 
Abstract 
 
This paper presents a study for the development of the challenge stage of Sustainability 
Maker Brazil Project (SUM/BR). Based on the outcome of previous stages of the SUM/BR, it 
was carried out a benchmarking analysis as to know how this step happens on other Crowd 
Design platforms and drew up the challenge of SUM/BR. To test whether the information was 
clear and sufficient, a test with volunteers, students of the degree course in Design UFPR was 
performed. From sending the ideas of the volunteers, it was possible to verify the 
improvements needed in the description and provision of the challenge. 
 
Keywords: crowd design; crowdsourcing; benchmarking.  
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Introdução 
O desenvolvimento de produtos via Crowd Design já é uma realidade atual e cada vez 

mais crescente. Uma busca rápida e assistemática no Google traz inúmeros resultados de sites 
e plataformas que convidam a participação da multidão para resolver problemas e/ou criar 
conteúdo, a partir de processos de crowdsourcing e seus desdobramentos. O Núcleo de 
Design e Sustentabilidade da Universidade Federal do Paraná (NDS-UFPR), vem trabalhando 
com este tema no desenvolvimento do Projeto Sustainability Maker Brazil (SuM/BR), 
liderado pela empresa E-Concept da Alemanha, sendo o desenvolvimento da plataforma 
financiado pela Comunidade Européia através do Programa LIFE (LIFE11 ENV/DE/000342). 
No projeto Sustainability Maker um dos autores deste artigo ocupa a posição no Advisory 
Board. 

O termo Crowd Design refere-se a uma modalidade emergente de sistema de projeto e 
produção que utiliza conhecimentos e recursos disponíveis na multidão através de uma 
plataforma na internet, com o propósito de resolver problemas e/ou criar conteúdo. Nestes 
casos, os problemas são propostos em forma de “desafios”. A forma de disponibilizar as 
informações para os desafios variam de acordo com o objetivo da plataforma. Devido a 
escassez de material que oriente para a formulação de desafios em casos de Crowd Design, 
este artigo apresenta o estudo realizado para a elaboração do desafio que guiará o processo de 
desenvolvimento de produto via Crowd Design do Projeto SuM/BR na Plataforma 
Innonatives.com. 

Para tanto, com base nos resultados das etapas anteriores do Projeto SuM/BR, 
apresentadas na sequência, realizou-se uma análise de benchmarking em plataformas de 
Crowd Design. Após esta análise, o desafio do SuM/BR foi elaborado. Como forma de testar 
se as informações a serem disponibilizadas eram claras e suficientes, realizou-se um “desafio 
teste” com alunos do curso de graduação em Design de Produto da UFPR. Como resultado, o 
desafio foi reformulado com informações mais detalhadas acerca do funcionamento do 
processo de Crowd Design na Plataforma Innonatives.com. Assim, as orientações 
apresentadas neste artigo guiam para a preparação e postagem do desafio do Projeto SuM/BR. 
 
Definições 

O entendimento do que vem a ser o Crowd Design é possível a partir das definições de 
crowdsourcing e seus desdobramentos. Cunhado por Howe em 2006, o crowdsourcing se 
refere ao ato de uma empresa ou instituição terceirizar (ou fazer um convite aberto) para uma 
rede indefinida (e geralmente grande) de pessoas, um trabalho ou tarefa que, geralmente, seria 
realizado pelos seus próprios funcionários (AROLAS e DE GUEVARA, 2012). 

O termo vem ganhando variações de acordo com o teor da atividade desenvolvida. 
Crowdfunding, por exemplo, corresponde ao processo de financiamento coletivo de projetos, 
visando sua implementação. Já crowdvoting, corresponde ao processo de escolha e votação 
pela multidão. Importante ressaltar que estes processos ocorrem através de plataformas online 
(ROBSON, 2012; BANNERMAN, 2013; DJELASSI e DECOOPMAN, 2013). Porém, 
existem outras variações do termo crowdsourcing. O Quadro 1 apresenta as variações do 
termo, bem como seu respectivo significado, os autores que os utilizaram e exemplos de 
plataformas online que utilizam dos processos. 
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TERMO DEFINIÇÃO FONTE/ 

AUTOR(ES) 
EXEMPLOS DE 
PLATAFORMAS 

Crowdfunding Consiste, fundamentalmente, em 
um processo onde se busca o 
financiamento de um dado 
projeto através de contribuições 
pequenas de indivíduos, que 
somadas contribuem para 
viabilizar a execução do referido 
projeto. 

Robson (2012); 
Bannerman (2013); 
Djelassi e 
Decoopman (2013). 

Catarse.com; 
Murmura.cc; 
Benfeitoria.com; 
Cidadedemocratica.org. 

Crowdvoting Votação que usualmente ocorre 
através de sites que buscam obter 
a opinião de um grande número 
de pessoas acerca de um 
determinado tópico. 

Beherend et al. 
(2011); Robson 
(2012); Bannerman 
(2013); Djelassi e 
Decoopman (2013). 

OpenIDEO.com; 
Murmura.cc; 
Goodmaker.com; 
Idealego.com; 
Camiseteria.com; 
Cidadedemocratica.org. 

Crowdsourcing É um conceito relativamente 
novo que engloba diversas 
práticas. Pode ser relacionado a 
todo e qualquer projeto 
colaborativo via internet, como 
co-criação ou projetos de 
inovação aberta. 

Arolas e De 
Guevara, (2012). 

 

Crowdstorm 
 

Processo utilizado para gerar 
ideias. Diferente do processo de 
brainstorming, o crowdstorm é 
realizado online e feito pela 
multidão. Podendo ainda ser 
simples, que apenas demanda 
soluções para um determinado 
problema, e mais complexo onde 
as pessoas podem interferir nas 
soluções dadas por outras 
pessoas, construindo ideias 
maiores e melhores. 

Abrahamson (2013). OpenIDEO.com; 
Cidadedemocratica.org, 

Crowdlabor Processo que aproveita-se da 
larga distribuição de trabalho 
disponível online para cumprir 
uma série de tarefas, das simples 
até as mais complexas.  

Crowdsourcing.org 
(2014). 

Mturk.com; 
Crowdsrping.com; 
Hiretheworld.com; 
Odesk.com; 
Innocentive.com; Yet2.com; 
Battleofconcepts.nl; 
99designs.com.br; Edge-
amsterdam.com; 
Itsnoon.net. 
 

Crowdcreativity Processo que aproveita-se do 
grande número de talentos 
criativos para projetar e 
desenvolver arte original, mídia 
ou conteúdo. Crowdsourcing é 

Crowdsourcing.org 
(2014). 

OpenIDEO.com; 
Murmura.cc; 
Goodmaker.com; 
Mykindacrowd.com; 
Innovationexchange.com;  



                                                                                                                               

4º GAMPI Plural, 2014, UNIVILLE, Joinville, SC. 

usado para tocar em comunidades 
on-line de milhares de criativos 
para desenvolver produtos e 
conceitos originais, incluindo 
fotografia, publicidade, cinema, 
produção de vídeo, design 
gráfico, vestuário, bens de 
consumo e conceitos de branding. 

Itsnoon.net; 
Cidadedemocratica.org.br; 
Zooppa.com; 
Cognistreamer.com; 
Mindjet.com; 
En.eyeka.com; 
Challenge.gov; 
Battleofconcepts.nl; 

Quadro 1 - Variações e definições dos termos “crowd” utilizados na literatura e nas Plataformas Online 
Fonte: Dos autores, com base nas referências citadas no quadro. 

 
 Estes processos e definições foram úteis para analisar as plataformas no benchmarking 
apresentado neste trabalho. Considera-se híbrida, portanto, a plataforma que utiliza mais de 
um processo denominado “crowd”. 
 
O	  Projeto	  Sustainability	  Maker	  Brazil	  (SuM/BR) 

 
O	  processo	  de	  Crowd	  Design	  e	  o	  resultado	  das	  etapas	  anteriores	  do	  Projeto	  SuM/BR 

O Projeto Sustainability Maker é uma iniciativa de um consórcio de organizações e 
universidades que visa a criação de uma plataforma on-line com base nos princípios da 
inovação aberta (Open Innovation). Seu objetivo é facilitar a conexão de pessoas que podem 
ter um papel relevante na resolução de problemas relacionados à sustentabilidade. No Brasil, 
este projeto está sendo desenvolvido pelo Núcleo de Design e Sustentabilidade da 
Universidade Federal do Paraná (NDS/UFPR) e denomina-se Sustainability Maker Brazil 
(SuM/BR). A Figura 1 mostra o processo de Crowd Design, cuja característica principal é ser 
aberto e colaborativo. 

O Projeto SuM/BR conta com a participação de duas empresas parceiras, que se 
caracterizam como sponsors, a Soliforte e a EcoDesign. A primeira, atua no desenvolvimento 
de produtos oriundos da reciclagem de materiais da construção civil. A segunda, desenha, 
produz e comercializa móveis em madeira, fabricados com pallets.  
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Figura 1 - Processo de Crowd Design proposto pelo Projeto Sustainability Maker 

Fonte: SuM (web, 2014) 
 

De acordo com a Figura 1, as duas primeiras etapas correspondem ao reconhecimento 
do problema (sustainability problems) e crowdvoting. A equipe do Projeto SuM/BR, do 
NDS/UFPR - composta por doutoranda, mestrandos e alunas de iniciação científica sob a 
orientação do professor PhD Aguinaldo dos Santos - concluiu uma pesquisa-ação destas duas 
primeiras etapas do Projeto SuM/BR. Durante os meses de abril a julho de 2014, a equipe do 
SuM/BR pesquisou junto à uma comunidade de baixa renda do município de Piraquara, no 
Paraná, problemas relacionados às habitações. A Figura 2 apresenta os procedimentos 
utilizados na execução destas etapas iniciais. 
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Figura 2 - Procedimentos utilizados nas etapas 01 e 02 do Processo de Crowd Design 

Fonte: Dos autores. 
 

Assim, a Etapa 01 correspondeu ao reconhecimento dos problemas junto à 
comunidade. A partir dos procedimentos realizados, chegou-se à quatro principais problemas 
relacionado às habitações através de uma análise cruzada. Tendo em vista que o processo de 
Crowd Design considera a participação dos usuários - no caso a comunidade - na escolha do 
problema que será transformado em desafio, foi realizado um processo de crowdvoting - 
Etapa 02. Neste caso, além da votação pela internet, também realizou-se uma votação 
utilizando uma urna, de maneira presencial. Como resultado, a comunidade escolheu o 
seguinte problema para ser solucionado: “Quando recebo alguém na minha cozinha, o espaço 
é pequeno e fica todo mundo apertado”. 
 
 
A	  Plataforma	  Innonatives.com 

A plataforma que será usada para iniciar desafios, e também compartilhar ideias, 
comentários e votos, será a Plataforma Innonatives (www.innonatives.com). Esta plataforma 
irá conectar pessoas e organizações que querem resolver problemas relacionados à 
sustentabilidade e apoiar a sua implementação. Através desta plataforma, será possível criar 
inovação para a sustentabilidade através de processos de crowdsourcing, crowdvoting e 
crowdfunding. A Figura 3 apresenta a interface da página incial da Plataforma Innonatives, 
onde será disponibilizado o desafio do Projeto SuM/BR. 
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Figura 3 - Interface da Plataforma Innonatives.com 

Fonte: Innonatives.com (web, 2014) 
 
	   Esta plataforma é uma versão beta, e o Projeto SuM/BR está sendo desenvolvido 
como um dos pilotos para testá-la. Ao clicar na aba “Challenge”, o participante poderá 
visualizar os desafios disponíveis. Dentre eles, estará o desafio do Projeto SuM/BR. A 
Plataforma permite que o desafio seja realizado em três fases, a saber: (1) envio de ideias de 
solução; (2) envio de conceito da solução; (3) envio da solução final. As informações a serem 
disponibilizadas para cada desafio são de responsabilidade do demandante. Neste caso, é 
responsabilidade da equipe do Projeto SuM/BR disponibilizar as informações necessárias para 
o entendimento do desafio, bem como para a motivação dos participantes.  
 
Procedimentos	  Metodológicos 

Para a elaboração do desafio do Projeto SuM/BR foram realizados os seguintes 
procedimentos:  
● Consulta ao relatório do Projeto SuM/BR para entendimento das fases anteriores 

(apresentado anteriormente); 
● Análise de benchmarking de Plataformas de Crowd Design; 
● Elaboração do desafio; 
● Aplicação do “desafio teste”; 
● Reelaboração do desafio com base nos resultados do “desafio teste”. 

  
A realização da análise de benchmarking contemplou: (1) a busca pelas plataformas de 

Crowd Design; (2) a definição das variáveis da análise; e (3) a análise propriamente dita. As 
plataformas selecionadas para análise possuiam as seguintes características: eram nacionais 
(ou seja, idioma em português) e internacionais (ou seja, idioma em inglês), tinham cunho 
social ou comercial. Estas plataformas foram analisadas quanto à: (a) linguagem (verbal e 
visual); (b) etapas do processo (quantos e quais processos “crowd”); (c) duração do desafio; 
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(d) motivação para os participantes; e (e) origem da demanda. No total, foram encontradas na 
busca assistemática 41 plataformas. Destas, oito foram analisadas de maneira aprofundada, 
pois eram as que mais se assemelhavam ao processo proposto pela Plataforma 
Innonatives.com. 

Com base nos resultados da análise de benchmarking e com os resultados das duas 
primeiras etapas do Projeto SuM/BR, o desafio foi desenvolvido. Para isso, foram realizadas 
três reuniões de brainstorming para definição e produção das mídias a serem utilizadas e das 
informações a serem disponibilizadas. No caso das mídias, foi confeccionado um vídeo 
explicativo e imagens com a pergunta do desafio, seguindo a identidade visual existente do 
projeto. Além disso, para servir de canal de comunicação da equipe do Projeto com os 
participantes do desafio, foi criado um e-mail, o sum.ufpr@gmail.com. 

Como a Plataforma Innonatives.com ainda não estava disponível (sua finalização 
ocorreu após a data de realização do “desafio teste”), o “desafio teste” foi realizado em uma 
plataforma alternativa, o Facebook. A escolha desta rede social para a realização do “desafio 
teste” foi em função de: (a) ser utilizada pelos alunos que se voluntariaram em participar da 
atividade; (b) permitir postagem de mídias como vídeo e imagens; e (c) permitir que o 
processo ocorresse em um grupo fechado. É importante destacar que para o “desafio teste”, 
não era importante que o desafio tivesse as três etapas sugeridas pela Plataforma 
Innonatives.com, pois o que se queria era saber se as informações disponibilizadas eram 
suficientes principalmente para o envio das ideias de solução. Assim, as informações foram 
disponibilizadas em inglês porque a Plataforma Innonatives.com é internacional. 

No dia 01 de setembro de 2014, então, o desafio foi divulgado para os alunos do curso 
de graduação em Design de Produto da UFPR. Não foram dadas muitas informações à 
respeito do projeto para que não houvesse interferência no entendimento da proposta online, 
apenas foi dito que seria um projeto de curta duração e como motivação para a resolução do 
desafio seria emitido um certificado de horas formativas (necessários para a obtenção do 
título de bacharel por aquela universidade). No total, 25 alunos, do primeiro ao sexto 
semestre, se voluntariaram para participar da atividade. Após serem adicionados ao grupo 
fechado no Facebook, foram instruídos a assistir ao vídeo explicativo do desafio e a ler as 
informações fornecidas. Também, foi divulgado o e-mail para o caso de haver alguma dúvida. 
No dia 05 de setembro de 2014, prazo estipulado para enviar as ideias, não foi recebido 
nenhum e-mail com dúvidas sobre o desafio e apenas um voluntário havia postado sua ideia. 
Assim, decidiu-se adiar o prazo para o dia 09 de setembro. E para aumentar a motivação do 
desafio, foi anunciado o sorteio de passagens de ida e volta para o 11º Congresso Brasileiro de 
Design, em Gramado (RS).  No total, o desafio ficou disponível para os partcipantes durante 
09 dias. A seguir, são apresentados os resultados. 

 
Resultados 
   
Benchmarking 

Dentre as plataformas analisadas (Figura 4) observou-se o uso de linguagem verbal e 
visual convidativas, que tendem a aproximar o usuário/participante e faz com que ele 
compreenda melhor o objetivo da plataforma e do desafio. Para que o participante entenda o 
desafio, foram disponibilizadas informações textuais e também em vídeo. Das oito 
plataformas selecionadas quatro apresentam um esquema do passo a passo do funcionamento 
do processo para participação na plataforma, esclarecendo as etapas. A duração dos desafios 
ou projetos apresentados na plataforma tem uma variação de tempo decorrente dos níveis de 
dificuldade de cada projeto, sendo de criação ou produção, tendo uma variável mínima de um 
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mês a um ano. A maior motivação encontrada nas plataformas é a recompensa em dinheiro, 
sendo que apenas uma plataforma oferece a recompensa com a ajuda para a implantação do 
projeto. Além do dinheiro, uma das plataformas oferece ajuda em serviços específicos para o 
projeto, e outra oferece os créditos nas embalagens do produto. Como demanda, somente uma 
plataforma tem a demanda oriunda apenas de pessoas (multidão); quatro plataformas tem a 
demanda oriunda de empresas; e três com a demanda vindo de empresas, pessoas, ONGs, 
escolas, parlamentares e gestores públicos. 

 

 
Figura 4 - Benchmarking de Plataformas Online para processos Crowd 

Fonte: Dos autores. 
 

 
“Desafio	  teste”	  do	  Projeto	  SuM/BR 

A elaboração do “desafio teste” teve como base a análise de benchmarking, onde 
observou-se quais informações e como deveriam ser disponibilizadas. Assim, o título do 
desafio foi definido como “The Kitchen Challenge” para ser curto, chamativo e direto. A 
pergunta do desafio foi “Can you design an artifact to improve the socialization in the 
kitchens of the low income houses?” (Você consegue projetar um artefato para melhorar a 
socialização nas cozinhas das casas de baixa renda?).  

Ainda, o “desafio teste” foi composto por: resumo (summary); vídeo de curta duração 
(02:11) - que explicava o contexto do desafio, juntamente com depoimentos dos 
pesquisadores envolvidos nas etapas 01 e 02; relatório contendo informações sobre o pré-
desafio e sobre o processo de Crowd Design; informações sobre os sponsors (Soliforte e 
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EcoDesign); breve descrição do Projeto SuM/BR; lista de requerimentos para a resolução do 
desafio;  além de um e-mail para se caso houve dúvidas. Todas estas informações foram 
disponibilizadas na rede social do Facebook, em um grupo fechado (Figura 5). 
 

 
Figura 5 - Grupo fechado para o “desafio teste” na rede social Facebook (omitido para revisão cega) 

Fonte: Facebook.com (web, 2014) 
 
 
Validação	  das	  informações	  do	  “desafio	  teste” 
 Dos 09 dias que ficou disponível e dos 25 voluntários adicionados ao grupo 
fechado, cinco ideias foram enviadas. Estes cinco voluntários enviaram um texto explicativo e 
um desenho (sketch) para ilustrar a ideia de resolução do desafio, atendendo ao que foi 
proposto (Upload your ideas in this group, by sending a text and a sketch that explain your 
solution idea). Quanto ao conteúdo propriamente dito, das cinco propostas recebidas uma não 
contemplou o que foi proposto, pois trata-se de um artefato não projetado diretamente para o 
ambiente requerido, a cozinha. Das outras quatro propostas, pode-se observar que todas 
possuem em comum a possibilidade de serem utilizadas de mais de uma forma, otimizando a 
questão de falta de espaço. Porém, nenhuma possui foco específico no melhoramento da 
socialização dentro do ambiente.  
 Com intuito de verificar como o desafio foi interpretado pelos voluntários que 
participaram e também entender a razão da não participação dos outros 20 voluntários, 
elaborou-se dois questionários: o primeiro com perguntas destinadas aos que submeteram as 
ideias e o segundo para os voluntários que não participaram da atividade proposta. Os 
questionários foram enviados diretamente a cada um, via perfil do Facebook. 

Dos 20 questionários enviados aos voluntários que não participaram do desafio, 11 
foram os respondentes. Observou-se, assim, que o principal motivo da não participação na 
atividade foi o prazo, considerado “muito curto” para o envio das ideias. Como justificativa, 
responderam que deram prioridade aos trabalhos acadêmicos, visto que o período que se 
encontravam era de final de trimestre. A falta de compreensão do desafio, bem como o que 
era solicitado também foi alegado como motivo de não participação. O fato das informações 
sobre o desafio estarem em inglês foi apontado por duas pessoas como principal motivo por 
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não terem participado. Apenas um voluntário não se sentiu confortável em expor sua ideia, 
mesmo sendo em um grupo fechado. Como sugestões e comentários, os alunos sugeriram que 
as informações fossem disponibilizadas também em português, e que os prazos fossem 
maiores. 

Dos cinco voluntários que participaram do desafio enviando suas ideias, 4 
responderam ao questionário. Com as respostas, pode-se observar que alunos conseguiram 
compreender o contexto do desafio com as informações que foram disponibilizadas no grupo. 
A ajuda e compreensão através do vídeo explicativo se deu de diferentes formas para cada 
participante, não pendendo para nenhum extremo. A maior motivação encontrada pelos 
participantes foi o sorteio de uma passagem para o Congresso Brasileiro de Design em 
Gramado-RS, e também o simples fato de serem desafiados. Apenas um dos participantes 
teve sua motivação no certificado de horas formativas. O contexto do desafio - comunidade 
de baixa renda e sustemtabilidade - foi citado por um participante como a maior motivação 
para a sua participação. Nenhuma sugestão ou comentário foi deixado pelos participantes.  
 
Considerações	  Finais 

Este artigo teve por objetivo apresentar um estudo que resultou em orientações para a 
elaboração do desafio a ser disponibilizado na Plataforma Innonatives, de acordo com o 
processo de Crowd Desgin. A elaboração do desafio baseou-se nos resultados das etapas 
anteriores do Projeto SuM/BR, bem como na análise de benchmarking realizada para o 
entendimento da etapa do desafio em outras plataformas de Crowd Design. Para testar se as 
informações eram claras e suficientes, realizou-se um “desafio teste”, com tempo de duração 
menor, com voluntários - alunos do curso de graduação em Design de Produto da UFPR. 

A partir da análise de benchmarking foi possível observar que as informações 
disponibilizadas no desafio variam de acordo com o objetivo proposto. Porém, é comum as 
plataformas utilizarem uma linguagem direta e convidativa, inclusive com a utilização de 
mídias variadas, como vídeo e imagens esquemáticas. Apesar da amostra de plataformas ser 
relativamente pequena, foi possível observar semelhanças entre as plataformas analisadas. 

O “desafio teste” foi útil para avaliar se as informações disponibilizadas eram claras e 
suficientes. Percebeu-se, porém, que a língua estrangeira - ou seja, o inglês - é um fator 
limitante no que diz respeito a participação do público. Por outro lado, o simples fato de 
participar de um “desafio” já se torna uma motivação relevante. Apesar de que isso não 
significa que ter outro tipo de motivação não ajude. 

Assim, a partir dos resultados apresentados por este estudo, orienta-se o 
desenvolvimento do desafio para o Projeto SuM/BR da seguinte maneira: 

(1) Com relação a linguagem: Decidiu-se por adotar uma linguagem verbal 
convidativa, ou seja, menos formal. Para a linguagem visual procurou-se hierarquizar 
as informações de maneira mais clara e objetiva possível, além de criar identidade 
visual uniforme em todo o material e seguindo a identidade já adotada pelo Projeto 
SuM/BR. 

(2) Com relação ao prazo e complexidade da solução solicitada: O envio da solução 
para o desafio do Projeto SuM/BR acontecerá em três etapas. A primeira é referente 
ao envio de ideias para a resolução do desafio através de um texto explicativo curto e 
o prazo é de 22 dias. A segunda etapa requer que o usuário envie o conceito da ideia 
com auxílio de sketches e storyboard, tendo um prazo igualmente de 22 dias para isso. 
A terceira e última etapa refere-se ao envio da solução propriamente dita, incluindo 
desenhos técnicos, rendering e informações técnicas, também dentro de um prazo de 
22 dias. Assim, a duração do desafio é de aproximadamente dois meses, com intervalo 
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de uma semana entre cada etapa para a avaliação e análise das ideias de solução pelo 
Advisory Board do SuM/BR, empresas parceiras e representantes da comunidade de 
Águas Claras, enviadas em cada fase.  

(3) Com relação à motivação: Para a melhor solução será concedido 50% do lucro 
sobre as vendas do produto pelo e-commerce da Empresa EcoDesign, um dos 
sponsors do projeto, além de um certificado de participação. Para a 2ª e 3ª melhores 
soluções será enviado um kit do SuM/BR e certificados de participação. 
Por fim, também se percebe a importância de se elaborar um plano com estratégias de 

divulgação do desafio, para que o público fique instigado a saber mais sobre o projeto, 
incentivando a sua participação.  
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