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Resumo 

Hoje em dia, praticamente todas as áreas recebem inúmeras contribuições tecnológicas 
(gestão, comunicação, colaboração, produção), recorrendo a novos media, que visam a melhoria 
e o avanço das mesmas.  

Não sendo exceção e tratando-se de uma componente com enorme influência nos dias que 
correm, também o mundo do desporto já experienciou estas contribuições. 

No entanto, apesar de todos os avanços já realizados, existem oportunidades de inovação 
no que diz respeito às dinâmicas associadas à gestão e comunicação de equipas desportivas. 

Na presente dissertação foi desenvolvido um protótipo de uma plataforma colaborativa 
para gestão de equipas desportivas, sendo que para efeitos de estudo de caso, apenas foi tida em 
consideração a modalidade de Futebol / Futsal.  

Por forma a obter resultados que vão ao encontro das necessidades dos possíveis 
utilizadores, todos os intervenientes (treinadores(as), jogadores(as), dirigentes…), foram alvo de 
estudo e as suas contribuições tornaram-se valiosos inputs para uma melhor funcionalidade da 
plataforma proposta. 

O principal objetivo desta plataforma consiste em possibilitar a coordenação de atividades 
associadas à equipa, facilitar a comunicação e partilhar informações entre todos os seus 
membros, com vista a aumentar o rendimento no âmbito desportivo. 

 





Abstract 

Nowadays, almost all areas are receiving technological contributions (management, 
communication, collaboration, production). 

Also the world of sport, which is an area with great influence in these days, is 
experiencing these contributions. 

However, despite all the advances made, there are opportunities for innovation, to 
improve the dynamics of management and communication of sports teams. 

In this project will be developed a prototype of a collaborative platform for the 
management of sports teams, and, for the purpose of case study, will only be studied in soccer 
and futsal. 

In order to obtain more accurate results, all the users (coaches, players, etc.) will be 
studied and their contributions will add value and inputs for a better functionality of the 
proposed application. 

The objective of this platform it is to coordinate all activities and information regarding 
the team, facilitate communication and share information among all its members, with the goal 
of getting a better sportive performance.                                  
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1. Introdução 

"The art of effective listening is essential to clear communication, and clear 
communication is necessary to management success." -  James Cash Penney 

No desporto muitas vezes a comunicação e a gestão são menosprezadas, entendendo-se 
que o treino, o trabalho e o talento são os únicos fatores relevantes para o sucesso. Mas esta 
premissa não podia estar mais errada. 

Em 2016 e, seguindo a teoria da autodeterminação de Deci and Ryan’s (2000), realizou-
se um estudo baseado em entrevistas a atletas adolescentes de alto rendimento, que sofreram um 
esgotamento durante a época desportiva, e descobriu-se que a exaustão física não era o fator que 
mais contribuía para essa condição. O resultado deste estudo revelou que a falta ou a má 
comunicação é o fator principal que contribui para o baixo rendimento dos jovens atletas. 

A falta de comunicação criou, nestes atletas, um baixo controlo sobre a situação que 
estavam inseridos, fazendo com que os níveis de stress aumentassem e que se sentissem muito 
pressionados, o que resultava numa incapacidade de tomar as melhores decisões (Chunxiao Li, 
Chee Keng John Wang & Do Young Pyun, 2016). 

Com base neste conceito de que a comunicação dentro da equipa pode ser um fator 
determinante para o sucesso desportivo e, sabendo que a tecnologia gerou ambientes que 
suportam as diferentes formas de relacionamento humano, será estudado o resultado que estas 
duas áreas poderão ter quando usadas simultaneamente.  
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1.1 Contexto  

Para escolha deste tema foi determinante a minha experiência enquanto atleta de alta 
competição, durante mais de 12 anos, procurando abordar as principais condicionantes da 
gestão e comunicação dentro de uma equipa e tentar compreender formas eficazes de dar 
ferramentas que serão intuitivas e úteis para a gestão e consequente sucesso desportivo.  

Para além disso, a escolha deste estudo / projeto é uma oportunidade para inovar e 
resolver um problema numa área atual e em constante evolução. 

As plataformas colaborativas são um valioso instrumento de trabalho em rede, usadas 
nacional e internacionalmente, por equipas de trabalho de diversas áreas, traduzindo-se numa 
ferramenta que permite aumentar as relações internas, a partilha de informação e a 
produtividade. 

Numa era em que os conceitos de trabalho de equipa e de gestão de projetos estão tão 
enraizados nas relações empresariais e comerciais, faz sentido transportar esta tecnologia para o 
mundo desportivo e, com isto, facilitar o modo como são geridas as equipas.  

1.2 Problema(s), hipótese(s) e objetivos de investigação 

O objetivo primordial desta investigação passa por idealizar e especificar uma 
plataforma colaborativa e multimédia para apoiar o quotidiano de equipas desportivas, 
eventualmente adaptando e integrando ferramentas de software e de multimédia existentes.  

Pretende-se que este input tecnológico seja uma mais valia num contexto competitivo e 
desportivo, ajudando no avanço das modalidades.  

O trabalho a ser desenvolvido estabelece a criação / prototipagem de uma ferramenta (na 
forma de plataforma colaborativa) que traga maior eficiência e eficácia na comunicação e gestão 
de equipas desportivas, tirando partido dos novos media e de novas formas de interação 
possíveis em diferentes tipos de dispositivos, como por exemplo, gestos multitoque.  
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1.3 Metodologia de investigação 

Para conceber uma plataforma colaborativa de gestão desportiva serão realizados vários 
estudos e levantamentos de informações nessa área, que permitirão antecipar funções básicas 
que serão integradas e implementadas na plataforma em questão.  

Depois de identificar todas as necessidades para a criação da aplicação ideal, serão 
criados vários esboços de interfaces e interações (mock ups) que conjuntamente resultarão num 
protótipo. 

Esse protótipo será alvo de testes de usabilidade que irão ajudar a validar todo o conceito 
e a melhorar possíveis problemas na plataforma criada.  
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2. Revisão bibliográfica 

As plataformas colaborativas para gestão de projetos introduziram um impacto positivo 
nas organizações comerciais e industriais, melhorando o espírito de equipa, o rendimento de 
cada trabalhador e a competitividade em relação a outros concorrentes.  

Tendo isto em conta, deve-se estudar a possibilidade de adaptar esta tecnologia e o 
impacto que esta poderá ter quando utilizada por uma equipa desportiva em ambiente 
competitivo. 

Assim, deve-se perceber quais as funcionalidades que serão mais úteis e determinantes 
para o sucesso desta ferramenta num contexto desportivo. 

É fundamental que seja uma plataforma intuitiva e que cada participante dentro da equipa 
entenda bem como as ferramentas funcionam, de forma a poderem complementar, ajudar e 
suportar as suas atividades desportivas.  

Atualmente existem imensas plataformas colaborativas que permitem comunicação 
síncrona e assíncrona. Conferências audiovisuais, sistemas de comunicação instantânea, partilha 
de ficheiros, edição de documentos em tempo real, são algumas ferramentas que permitem que 
esta tecnologia seja uma mais valia para a gestão de projetos nas organizações.    

Aproveitando todas estas ferramentas que já são bastante conhecidas e intuitivas para a 
maior parte dos utilizadores da internet, pretende-se adaptar as suas funções para que possam 
servir com maior exatidão a área desportiva.  

Neste sentido, a integração de funcionalidades como chat, atribuição de tarefas, edição e 
consulta de ficheiros (como calendários de jogos, mapas de castigos, estatísticas, etc.), 
pagamento online (para mensalidades), atribuição de funções e permissões específicas a 
utilizadores diferentes (treinadores, jogadores, dirigentes, etc.), introdução de quadro tático com 
recurso aos gestos multitoque, planos de treino específicos a cada utilizador, entre outras, 
deverão ser estudadas por forma a perceber a sua relevância na inclusão da plataforma 
colaborativa proposta.  

Os seguintes pontos são fundamentais para garantir que uma plataforma colaborativa 
tenha sucesso esperado na área desportiva:  
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• Estudar os comportamentos internos desportivos – determinar os comportamentos 
colaborativos desejados para facilitar a comunicação e a gestão da equipa; 

• Determinar o estilo de colaboração utilizado atualmente – por forma a aumentar a 
pertinência da plataforma a ser construída, deve-se primeiro perceber se já são usadas 
algumas ferramentas tecnológicas por parte dos membros das equipas e identificá-las 
(exemplos: redes sociais, software de conversações, software de estatística, etc.); 

• Medir os benefícios – impacto no aumento do sucesso desportivo. 

2.1 Ferramentas colaborativas 

Uma ferramenta colaborativa, ou de groupware, é uma plataforma que permite a 
realização de tarefas em grupo, independentemente da distância física a que todos os 
utilizadores do grupo se encontrem.  

Existem vários tipos de plataformas colaborativas computacionais, que usualmente 
surgem agrupadas segundo o seu sincronismo (Dix 1998), apresentados abaixo na Tabela 1. 

Tabela 1: Matriz Básica (Dix 1998) 

 Same place Different place 

Same time Face-to-face conversation Telephone 

Different time Post-it note Letter 

As plataformas que requerem sincronismo são sistemas onde os utilizadores têm de 

estar obrigatoriamente a comunicar ao mesmo tempo e em diferentes locais.  

A Tabela 2 mostra vários exemplos de plataformas colaborativas e enquadra-as segundo o 
sincronismo ou assincronismo que possuem. 
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Tabela 2: Matriz Tempo-Espaço (Johansen 1988) 

 One meeting site                          
(same places) 

Multiple meeting sites                
(different places) 

Synchronous 
communication 

(same time) 

Face to Face interactions 

• Public computer displays 
• Electronic meeting rooms 
• Group decision support 

systems 

Remote Interactions 

• Shared view desktop 
conferencing systems 

• Desktop conferencing with 
collaborative editors 

• Video conferencing 
• Media spaces 

Asynchronous 
communication 
(different time) 

Ongoing Tasks 

• Team rooms 
• Group displays 
• Shift work groupware 
• Project management 

Communication and Coordination 

• Vanilla e-mail 
• Asynchronous conferencing 

bulletin boards 
• Structured messaging systems 
• Workflow management 
• Version control 
• Meeting schedulers 
• Cooperative hypertext & 

organizational memory 

Analisando algumas ferramentas colaborativas, pode-se constatar que têm diferentes e 
complexas funcionalidades o que permite combiná-las e construir uma plataforma com bastante 
potencial:  

  Chat – Salas de conversa online, que permite trocar opiniões, sentimentos 
(recentemente com a possibilidade de recorrer a emojis) e discussões com várias 
pessoas dessa rede em simultâneo. É um sistema síncrono. �  

  Sistemas de Mensagens Instantâneas – Permitem a troca de mensagens, ficheiros, 
áudio e vídeo em tempo real com outros utilizadores pertencentes à mesma rede. 
Exemplos deste software são o MSN Messenger1 e Facebook Messenger2. 

  Sistemas de Videoconferência – Sistema que permite a transmissão ao vivo de imagem 
e som entre os vários participantes, com o auxílio de microfones e câmaras, como é o 
exemplo do Skype3. �  

  Correio Eletrónico – Também conhecido por e-mail, esta ferramenta substitui o 
correio convencional físico, é uma ferramenta assíncrona que permite o envio de 
mensagens de uma caixa de correio para outra com o recurso à internet. O correio 
eletrónico é uma das ferramentas de groupware mais utilizadas mundialmente. 

                                                
1 www.msn.com 
2 www.facebook.com 
3 www.skype.com 
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(Moeckel 2003). � O Gmail4 ou o Hotmail5 são dois dos serviços de e-mail mais 
utilizados globalmente, entre muitos outros. 

  Fóruns de Discussão – Apesar de muito similar ao correio eletrónico, as mensagens ou 
anexos são registados numa página Web (pública ou destinada a um determinado 
grupo), para que todos os utilizadores tenham acesso a eles, evitando que haja repetição 
de perguntas, respostas, etc. �  

  Wiki – Ferramenta colaborativa que permite a edição de documentos online, 
disponibilizados em páginas Web, acessível a grandes grupos de pessoas. Um dos 
exemplos mais conhecidos é a Wikipedia6. 

  Google Docs7 – Permite a edição de documentos em tempo real e com vários 
utilizadores em simultâneo. 

  Doodle8 – Sistema que permite questionar intervenientes em relação a uma determinada 
intenção de agendamento. �  

  Servidores / Páginas Web – Um servidor dedicado permite partilhar informações, 
documentos e/ou ficheiros num “arquivo” comum, como é o caso do Github9. 

2.2 Plataformas colaborativas para gestão de projetos 

Como já referido, existem várias plataformas colaborativas dedicadas exclusivamente à 
gestão de projetos.  

Neste sentido, são abaixo apresentadas algumas aplicações que são usadas para esse 
propósito, sendo igualmente feita uma breve análise no que respeita ao layout da mesma. 

  

                                                
4 www.gmail.com 
5 www.hotmail.com 
6 www.wikipedia.org 
7 www.google.com/docs 
8 www.doodle.com 
9 www.github.com 
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2.2.1 Facebook 10 

O Facebook é uma rede social, lançada em 2004 por Mark Zuckerberg e outros três 
parceiros. Atualmente esta plataforma conta com quase  2 mil milhões de utilizadores ativos 
mensalmente, sendo por isso considerada a maior rede social em todo o mundo. 

Esta aplicação permite que cada utilizador crie o seu próprio perfil, contendo fotos, 
informações e interesses pessoais, com o objetivo de adicionar amigos (virtuais ou físicos).  A 
utilização do Facebook é muito ampla e cada utilizador tem a sua forma própria de o navegar.  

A plataforma inclui funções de mensagens instantâneas (Facebook Messenger), partilha 
de fotos/vídeos e criação de álbuns, alteração de status, estado de relacionamento (solteiro, 
casado, etc), live streams, criação de grupos abertos (públicos) ou privados (pessoas que 
partilham o mesmo emprego, interesses, grupo de amigos, etc.), notificações, comentários, 
partilhas, likes, partilha de reações, partilha/agendamento de eventos, jogos e aplicações 
integradas, etc. Foi desenhada para que haja uma fácil interação entre todos os “amigos”. 

O Facebook, para além de pessoas, permite a integração de empresas, clubes, 
organizações e até páginas de fãs ou artistas na sua plataforma. Estas páginas são administradas 
e geridas por pelo menos um utilizador registado na aplicação, sendo muito usada para a 
divulgação de publicidade paga, aproveitando toda a base de dados do Facebook e filtrando os 
destinatários da publicidade por idades, géneros, interesses, profissão, localidade, etc. 

Segundo com Chris Hughes, porta-voz do Facebook, os utilizadores gastam em média 19 
minutos por dia na sua plataforma o que explica o porquê de ser a maior rede social do mundo. 

O Facebook tem um design muito simples e único que se vai atualizando constantemente, 
para uma melhor experiência do utilizador. Tem layout único para todos os tipos de 
dispositivos, não sobrecarregando os ecrãs com excesso de informação. Está disponível para 
download para dispositivos móveis (iOS, Android e Windows Phone) e através do browser. 

 

Figura 1: Layout da nova atualização do Facebook em diferentes interfaces 

                                                
10 www.facebook.com 
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2.2.2 Slack 11 

O Slack é uma plataforma colaborativa fundada em 2013 por Stewart Butterfield. 

Este software permite a comunicação entre todos os utilizadores de uma equipa, através 
de mensagens de texto, mensagem de voz, envio de vídeos e documentos, sendo tudo 
organizado através de canais que podem ser públicos a todos os membros ou privados só para 
alguns. Para além da troca de informação através de canais, também é permitido o envio de 
mensagens diretas a um usuário específico. O conteúdo das conversas não é disponibilizado 
publicamente, tendo que ser um utilizador registado e um membro da equipa para poder aceder 
aos canais. 

Slack combina diversas ferramentas colaborativas num layout muito intuitivo e fácil de 
utilizar. São os próprios a afirmar que quem usa esta plataforma reduziu em 48.6% o envio de e-
mails internos (Slack 2015) e 25.1% em reuniões de equipa (Slack 2015), o que permitiu um 
aumento de 32.0% na produtividade de cada membro (Slack 2015). Porém, os dados mais 
relevantes destes estudos realizados pelos utilizadores desta plataforma, são que o Slack 
aumentou em 80.4% a transparência entre os colegas de trabalho (Slack 2015), 88.6% sentem-se 
mais ligados à sua equipa (Slack 2016) e 86.9% afirma que esta ferramenta tornou a sua vida 
profissional muito mais fácil e produtiva (Slack 2016). 

Uma das vantagens desta plataforma é que tem várias parcerias com outras aplicações e 
sistemas e permite a integração de conteúdos externos integrados no seu layout, podendo ser 
visualizados sem sair do Slack. 

Esta plataforma tem um design responsive e está disponível para download (macOS, 
Windows e Linux (versão beta)), para dispositivos móveis (iOS, Android e Windows Phone 
(versão beta)) e através do browser.  

 

Figura 2: Layout do Slack em diferentes dispositivos 

                                                
11 www.slack.com 
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2.2.3 Asana 12 

Asana é uma plataforma colaborativa fundada em 2008 por Dustin Moskovitz e por Justin 
Rosenstein. 

Ao contrário do Slack, este software não se centra tanto na comunicação, mas sim na 
organização e gestão de projetos. Foi concebido para melhorar a colaboração em equipa e 
permite que os utilizadores giram os projetos e tarefas online e sem o recurso ao e-mail. 

Nesta plataforma, cada equipa pode criar um espaço de trabalho. As áreas de trabalho 
contêm os projetos e os projetos contêm as tarefas. Em cada tarefa, os utilizadores podem 
adicionar notas, comentários, anexos e etiquetas. Com estas ferramentas os membros podem 
acompanhar os projetos e as tarefas e, quando o estado de um projeto ou tarefa é alterado, os 
seguidores recebem atualizações sobre essas alterações em tempo real. 

Para além de todas estas funções o Asana ainda possui um calendário integrado com um 
resumo de todas as datas de entrega de tarefas, exibindo gráficos com a evolução do trabalho da 
equipa no dashboard.  

Tal como o Slack, também esta plataforma tem um design responsive e muito intuitivo, 
disponível para dispositivos móveis (iOS e Android) e através do browser. 

 

Figura 3: Layout do Asana em diferentes dispositivos 

 

                                                
12 www.asana.com 
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Figura 4: Layout do Teamwork em diferentes dispositivos 

2.2.4 Teamwork 13 

Em 2007 Peter Coppinger e Dan Mackey fundaram a Teamwork que é uma plataforma 
que combina grande parte das funções do Slack e do Asana, em que o maior ponto negativo é 
ser um software pago (desde 12$ a 249$ por mês). 

Tal como o Asana, o Teamwork permite criar projetos e tarefas, podendo estes serem 
atribuídos a diferentes utilizadores, com a vantagem de ter um sistema de mensagens integrado, 
bem como um chat, idêntico ao Slack.  

Para além destas funções, este software tem um calendário/agenda integrado que cruza os 
diversos projetos, gráficos de Gantt interativos, templates de projetos, análises de riscos e 
benefícios, gestão de despesas, alertas por SMS e integração com várias plataformas externas. 

Com um layout muito básico e minimalista, esta plataforma está disponível para 
download (macOS e Windows), para dispositivos móveis (iOS e Android) e através do browser. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Plataformas para gestão de equipas desportivas 

Por forma a conhecer as ofertas existentes no mercado foi realizada um levantamento e 
análise de algumas plataformas para gestão de equipas desportivas. 

2.3.1 Easy2Coach 14 

Easy2coach é uma plataforma concebida especialmente para treinadores de futebol. 
Embora possua algumas funções que podem ser usadas por jogadores e dirigentes, esta 
aplicação centra-se em dar aos treinadores todas as ferramentas necessárias para organizar as 
suas equipas de futebol. 

                                                
13 www.teamwork.com 
14 www.easy2coach.net 
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Esta plataforma permite organizar treinos e jogos, construir táticas e estratégias. A grande 
vantagem é que possui uma grande base de dados de exercícios e táticas que o utilizador pode 
usar no dia a dia da sua equipa. Todos esses exercícios estão acessíveis e são fáceis de entender, 
pois são apresentados em animações muito práticas e intuitivas. 

Este software permite guardar e analisar estatísticas dos jogos e jogadores, possui uma 
agenda onde o treinador pode organizar os horários / dias de treinos e jogos e podem ser 
programados alertas que permitirão uma melhor gestão de todas as situações. 

Esta plataforma está disponível apenas no browser e tem uma assinatura mensal que pode 
ir entre os 7.95€ e os 29€. 

O layout não é muito intuitivo, principalmente a quantidade de funções e ferramentas que 
contém, embora a base de dados de jogadas e exercícios seja muito completa e apelativa devido 
às animações. 

 

   
Figura 5: Layout do Easy2Coach 

2.3.2 Teamstuff	15 

O Teamstuff é provavelmente uma das plataformas desportivas mais completas 
disponíveis no mercado. Muito focada na gestão das equipas, não se limita a uma única 
modalidade e permite acessos para todos os membros da equipa: treinadores, jogadores, 
diretores, médicos e inclusive país de atletas. 

Tem imensas ferramentas úteis como calendário / agenda, detalhes de jogo, mapas, lista 
de tarefas, contactos, informações médicas de emergência, sondagens, pagamentos e alertas. 

No entanto este software é mais focado na gestão e, embora permita o envio de 
mensagens com toda a equipa, estas são enviadas para software externos (SMS, emails, etc.). 

Esta plataforma é gratuita e funciona online através do browser e também está disponível 
em aplicação móvel para Android e IOS, o que permite uma maior portabilidade e 
acessibilidade.  

                                                
15 www.teamstuff.com 
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Teamstuff foi vencedora do	“UK Mobile & App Design Awards”, em 2014, uma distinção 
que se compreende devido ao layout simples, divertido e intuitivo. 

 

Figura 6: Layout do Teamstuff 

2.3.3 Teamer	16 

Teamer descreve-se como sendo uma aplicação para gestão de equipas desportivas, 
concebida para remover as burocracias envolvidas numa competição / equipa desportiva. 

Esta plataforma oferece a cada equipa uma página própria on-line, privada e segura, onde 
os membros podem interagir e partilhar diversos conteúdos relacionados com a equipa (chats, 
compartilhamento de ficheiros e fotos, eventos, sondagens, etc.). 

Os membros da equipa podem ser praticamente toda a gente, desde treinadores, jogadores 
e até fãs da equipa, podendo dar permissões especiais a determinados utilizadores. 

Também inclui um calendário integrado com possibilidade de notificações para outros 
serviços (SMS, e-mail, etc.).  

É uma aplicação construída para quase todas as modalidades e ainda permite realizar 
pagamentos. 

Funciona no browser e tem extensão para mobile (Android e IOS), sendo completamente 
gratuita. 

A nível de layout existe uma preocupação grande com a legibilidade. É uma plataforma 
com secções bem estruturadas e organizadas, não se tornando confusa a sua utilização, sem que 
o design tenha sido comprometido. 

 
                                                
16 www.teamer.net 
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Figura 7: Layout do Teamer 
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3. Design de interação 

A presente dissertação foi elaborada segundo princípios base amplamente reconhecidos e 
validados, nomeadamente o design de interface e interação. 

Por forma a garantir uma melhor compreensão dos conceitos aplicados ao longo do 
desenvolvimento da aplicação proposta considerou-se necessário apresentar, com algum 
detalhe, duas das metodologias de design de interação:  

- Design Centrado no Utilizador;  

- Lean Startup 

3.1 Design centrado no utilizador 

Com o avanço do desenvolvimento tecnológico que se vivencia diariamente, satisfazer os 
utilizadores torna-se uma tarefa crucial. Mais do que desenvolver uma aplicação somente focada 
num objetivo, é essencial colocar o foco igualmente no seu utilizador.  

Com o intuito de garantir que o utilizador tenha a melhor experiência possível aquando 
da utilização de uma aplicação ou website foi desenvolvida a metodologia “Design centrado no 
utilizador”, que visa oferecer ao utilizador aquilo que ele precisa, segundo as suas preferências e 
objetivos.  

Através da adoção desta metodologia pretende-se que o utilizador tenha uma boa 
experiência quer a nível visual, através do design das interfaces, quer a nível funcional, através 
das funcionalidades disponíveis. O principal objetivo passa por garantir que os utilizadores não 
tenham dificuldades assim como não cometam erros durante a utilização da aplicação. Desta 
forma, o designer durante o desenvolvimento da aplicação deve analisar e prever o modo como 
os utilizadores reais vão interagir com esta. 

O desenvolvimento de uma aplicação segundo a metodologia de Design Centrado no 
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Utilizador segue seis etapas fundamentais: 

1. Identificação e definição dos requisitos: antes de se iniciar qualquer negócio, torna-se 
fundamental identificar o público-alvo e analisar as suas principais motivações assim 
como entender as suas maiores necessidades. Uma vez caraterizado o utilizador torna-
se possível definir os objetivos e as expetativas do projeto a desenvolver. 

2. Avaliação da competitividade: uma vez identificados os objetivos do negócio e visto 
que não basta desenvolver um produto funcional para que este seja competitivo, torna-
se crucial conhecer o mercado em que este se vai inserir, nomeadamente os produtos 
similares já existentes e as suas especificidades. Através desta avaliação é possível 
também realizar um estudo de mercado, por forma a testar a aplicação desenvolvida 
contra as já existentes, comparar funcionalidades e avaliar a sua potencialidade.  

3. Criação de protótipos: uma vez desenvolvido o protótipo da aplicação, este deve ser 
testado pelos utilizadores através da realização de testes de usabilidade por forma a ser 
possível observar, registar e analisar a performance do produto e as reações dos 
utilizadores a este. Esta etapa tem como objetivo identificar lacunas no produto através 
do feedback dos utilizadores-piloto e deve ser realizada tantas vezes quanto necessário 
até conseguir encontrar o produto mais melhorado possível e que vá ao encontro de 
todas as necessidades do cliente. Nesta etapa inicia-se um processo cíclico de desenhar, 
testar e redesenhar a aplicação, com vista à sua otimização. 

4. Avaliação do produto final: numa última fase deve ser realizada a avaliação do produto 
final a ser lançado para o mercado, através de testes ao público alvo, recorrendo a 
utilizadores reais, de forma a validar a viabilidade deste. 
 

 

Figura 8: Etapas do Design Centrado no Utilizador (Adaptado de International Organization for 
Standardization, 2010, p.13) 
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3.2 Lean Startup 

Atualmente, com o crescimento do empreendedorismo e com o avanço da tecnologia, 
cada vez se torna mais fácil desenvolver novos produtos. 

No entanto, apesar de existir uma grande variedade de produtos a aparecer nos diferentes 
mercados, nem todos apresentam sucesso visto que nem todos vão ao encontro das expectativas 
dos consumidores. Muitas vezes, algumas startups começam com uma ideia que pensam que as 
pessoas querem, gastando tempo e dinheiro a desenvolver de forma perfeita um produto, sem 
nunca perceberam as reais necessidades dos consumidores. 

Por forma a combater esta tendência crescente de desenvolver todas as ideias de produtos 
que surgem sem questionar as motivações e necessidades do público-alvo, foi desenvolvida uma 
metodologia denominada por Lean Startup. 

A metodologia Lean Startup oferece uma abordagem sistemática para criar e gerir 
startups assim como conseguir colocar o produto nas mãos dos consumidores em curtos 
períodos de tempo. O principal objetivo deste método é ensinar como conduzir uma startup, ou 
seja, saber a melhor direção a seguir, quando é necessário virar, persistir ou fazer crescer de 
forma acelerada o negócio. 

Através da utilização da abordagem Lean Startup as empresas apresentam algumas 
vantagens, como:  

• Eliminar a incerteza: as empresas conseguem criar ordem e não o caos 
através do fornecimento de ferramentas para testar, de forma contínua, a sua 
visão. Lean não se trata simplesmente de gastar menos dinheiro, nem de falhar 
rapidamente e de forma barata, o lean trata-se de colocar uma metodologia em 
torno do desenvolvimento de um produto. 

• Trabalhar de forma inteligente e não difícil: a questão passa a ser 
“deverá este produto ser desenvolvido?” em vez de “pode este produto ser 
desenvolvido?”. Esta experiência é mais que apenas um inquérito teórico, trata-
se de um primeiro produto que, se for bem-sucedido, permitirá que o gestor do 
projeto comece com o seu desenvolvimento. Quando o produto estiver pronto 
para ser lançado no mercado, já deverá ter clientes estabelecidos. Esta 
metodologia resolve problemas reais e oferece especificações detalhadas 
relativamente àquilo que precisa de ser construído. 

• Desenvolver um produto de mínima viabilidade (MVP – minimum 
viable product): uma componente core da metodologia lean startup é o ciclo de 
feedback de construir, medir e aprender. O primeiro passo é entender o problema 
que precisa de ser corrigido e desenvolver um produto de mínima viabilidade por 
forma a iniciar, tão cedo quando possível, o processo de aprendizagem. Quando 
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o MVP se encontra estabilizado, a startup pode trabalhar no ajuste do produto, 
através de medições que devem incluir análises de causa-efeito. Uma vez 
concluído o processo de aprendizagem e medição deve ser claro para a empresa 
se deve ou não avançar com o desenvolvimento do negócio. 

• Aprender, progredir: o progresso na produção é medido através da 
produção de produtos de alta qualidade. A unidade de progressão na 
metodologia Lean Startup consiste na validação da aprendizagem, isto é, num 
método rigoroso para demonstrar o progresso quando está inserido num contexto 
de máxima incerteza. Uma vez que os empreendedores adotam uma 
aprendizagem validada, o processo de desenvolvimento do produto pode reduzir 
significativamente. Quando o foco se encontra na criação do produto certo – o 
que o consumidor quer e ao preço que este está disposto a pagar –, não é 
necessário esperar pelas movimentações dos seus concorrentes. Os empresários 
podem adaptar todos os seus planos, de forma independente e incremental. 

É ainda importante referir que a abordagem Lean Startup se rege segundo cinco 
princípios: 

1. Os empreendedores estão em todo o lado – isto é, o conceito 
puro de startup pode ser utilizado por empresas de todo o tamanho, desde 
multinacionais a empresas unipessoais, nas diversas áreas e setores.  

2. Empreendedorismo é gestão – uma startup trata-se de uma 
instituição e não somente um produto, pelo que necessita de ser gerida ainda 
que através de uma gestão destinada a este contexto. 

3. Aprendizagem validada – as startups não existem somente para 
realizar tarefas, fazer dinheiro ou servir clientes, mas sim para criar um negócio 
sustentável. 

4. Contabilidade de inovação – por forma a melhorar os 
resultados das empresas e simultaneamente responsabilizar os empresários é 
necessário também manter o foco em atividades menos aliciantes como: medir 
o progresso, configurar marcos e priorizar trabalho. Existe assim uma forma de 
contabilidade própria para startups. 

5. Construir, medir, aprender – a atividade fundamental de uma 
startup é transformar ideias em produtos, medir a resposta dos consumidores e, 
por conseguinte, aprender quando deve persistir e quando deve mudar o rumo 
do negócio. Todos os processos de um startup, para serem bem-sucedidos, 
devem ser orientados para implementação deste loop de feedbacks. 
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Figura 9: Fases da metodologia Lean Startup 
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4. Especificação de requisitos 

4.1 Metodologia adoptada 

Tendo em conta as metodologias abordadas e estudadas no capítulo anterior, as fases de 
trabalho adotadas para concluir este projeto consistiram em: 

• Estudar as ferramentas atualmente existentes para apoio à gestão de equipas 
desportivas, detetando as vantagens e as desvantagens de cada plataforma e perceber 
onde está a oportunidade de inovação. Todos os projetos serão tidos em conta e as 
funcionalidades mais úteis serão melhoradas e otimizadas. Este ponto foi abordado nos 
primeiros capítulos desta dissertação e foram a base de todo o processo. 

• Elencar as principais necessidades e funcionalidades de uma aplicação ideal 
para o contexto desportivo. 

Como a metodologia DCU invoca, antes de começar a construir o produto é 
preciso compreender e estudar as necessidades do utilizador. Por este motivo foi 
realizado um questionário direcionado ao público alvo desta aplicação que, 
posteriormente, deu origem a 3 personas e a cenários de percurso, bem como à lista de 
requisitos principais. 

• Design da plataforma, incluindo interfaces, interação das principais 
funcionalidades de comunicação, colaboração e gestão de trabalho. Nesta fase 
começou-se um ciclo iterativo com a criação de wireframes básicas que iam sendo 
alvo de testes de usabilidade e atualizadas conforme os feedbacks obtidos. 

• Prototipagem da aplicação para o sistema operativo Android, através de mock 
ups de alta fidelidade. 

• Validação do protótipo com a realização de um caso de estudo numa equipa de 
futsal. Todos os intervenientes (treinadores, dirigentes, jogadores, etc.) foram sujeitos 
ao mesmo teste de usabilidade e preencheram um questionário para apurar a validade do 
protótipo realizado.  

• Análise crítica dos resultados obtidos e trabalho futuro a efetuar com vista à 
adaptação da aplicação a várias modalidades desportivas e à integração da mesma no 
mercado. 
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4.2 Estudo prévio 

Por forma a garantir a autenticidade e a pertinência deste estudo e, de forma a chegar a 
resultados viáveis que permitam retirar conclusões pertinentes, recorreu-se a uma amostra 
variada e significativa do público alvo.  

A amostra para este estudo não foi aleatória, isto é, a realização do estudo foi baseada 
numa amostra de pessoas que tinham algum tipo de background no que diz respeito ao 
envolvimento das modalidades visadas.  

Neste sentido foram selecionados, para o preenchimento deste inquérito, apenas 
treinadores de futebol e de futsal, com diferentes graus de experiência, escalões etários e divisão 
da competição (nacional ou distrital). Os treinadores funcionaram como representantes das suas 
equipas. 

Para a realização da investigação foi utilizada a técnica de amostragem Snowball. Este 
método é não probabilístico e foi usado para permitir a referenciação em cadeia, ou seja, aos 
primeiros indivíduos escolhidos para a amostragem foi pedido que nomeassem pessoas que se 
enquadravam nos requisitos exigidos, conseguindo desta forma alcançar um número de amostra 
muito superior e exato.  

A amostra deste estudo foi de 81 treinadores, sendo que 70 são treinadores de futebol e 11 
são treinadores de futsal. 

Com este questionário (ver anexo A) pretendia-se validar a oportunidade de inovação 
detetada com esta ideia, realizar um estudo de mercado, bem como realizar a lista de requisitos 
que a aplicação deveria ter. 
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4.2.1 Análise dos resultados: 

 
Figura 10: Resultados questionário realizado 

Com uma amostra significativa de 81 participantes, pode-se interpretar os resultados 
obtidos como muito pertinentes quer para o estudo quer para o desenvolvimento futuro da 
aplicação. 

Observando a Figura 10, constata-se que para além de os intervenientes serem de duas 
modalidades diferentes, também o escalão etário, a divisão do campeonato e o género dos 
jogadores onde as suas equipas estavam inseridas apresentam alguma variabilidade. Esta 
heterogeneidade da amostra permitiu refinar melhor o público alvo da aplicação bem como os 
requisitos necessários a diferentes segmentos do mesmo. 

As primeiras questões abordadas no questionário desenvolvido tinham como objetivo 
validar a importância dos conceitos de “Gestão” e “Comunicação” em contexto desportivo. A 
primeira pergunta questionava os treinadores sobre o impacto da gestão no sucesso desportivo, e 
a segunda questionava sobre o papel da comunicação. A escala utilizada foi de 1 a 5, sendo que 
1 significava “Pouco impacto” e 5 “Muito impacto”. 

 

Figura 11: Resultados referentes à questão 1 do questionário 
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Figura 12: Resultados referentes à questão 2 do questionário 

 

Nestas duas questões os resultados foram bastantes esclarecedores e unânimes, tal como 
observado nas figuras 11 e 12, e nenhum dos intervenientes respondeu negativamente. Apenas 
2.5% afirmou que o impacto destes dois conceitos era nulo. No que diz respeito à escala 
máxima, os resultados obtidos foram distintos, visto que 82.7% considerou que a 
“comunicação” tem “Muito impacto” para o sucesso desportivo, já a “gestão” obteve 63% de 
respostas favoráveis.  

Com estas duas perguntas foi possível validar os conceitos sobre as quais a aplicação iria 
ser construída.  

 As questões seguintes serviram como estudo de mercado, percebendo quais as aplicações 
que os utilizadores conheciam e usavam no seu dia a dia desportivo. 

Questionados sobre se comunicavam com a sua equipa através de alguma aplicação 
tecnológica, 60.5% dos visados responderam que utilizavam o Facebook / Facebook Messenger, 
50.6% disse utilizar as SMS, 22.2% o serviço de email e 16% o Whatsapp. 

Já 24.7% dos treinadores afirmaram não utilizar nenhuma ferramenta tecnológica, 
comunicando apenas pessoalmente com os atletas e diretores. 

Todas as plataformas referidas nas respostas foram analisadas nesta dissertação nos 
primeiros capítulos, validando assim a importância das suas ferramentas na atualidade 
desportiva e geral. 

Para perceber se amostra conhecia alguma das aplicações desportivas estudadas 
anteriormente nesta dissertação, questionou-se sobre as mesmas: 66.7% disse não ter 
conhecimento de nenhuma aplicação de gestão/comunicação desportiva, 22.3% conhece a 
aplicação Easy2Coach, apenas 1.2% tem conhecimento da aplicação Teamer e nenhum dos 
participantes conhece a TeamStuff. De notar ainda que 13.6% respondeu que conhecia outras 
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aplicações para o mesmo efeito, que não foram analisadas na presente dissertação, como a 
Coach Helper e Coach Eye. 

Por forma a concluir o processo de validação do conceito, questionou-se sobre a utilidade 
de uma ferramenta como uma aplicação móvel para gestão/comunicação de equipas desportivas 
para o desenrolar do trabalho enquanto treinador. Observando a figura 13, torna-se possível 
constatar que as respostas foram novamente positivas, com 75,3% da amostra a considerar a 
aplicação bastante útil. 

 

Figura 13: Resultados referentes à questão 6 do inquérito 

A escala utilizada foi novamente de 1 a 5. Olhando de forma mais detalhada para os 
resultados obtidos constata-se que: apenas 1.2% respondeu que era “Sem utilidade” e a mesma 
percentagem respondeu “Pouco útil”; 22.2% respondeu de forma neutra; já os restantes 
participantes dividiram-se entre os 44.4% na resposta “Útil” e 30.9% referiu ser muito útil. De 
destacar ainda que os treinadores que responderam 1 e 2 treinam escalões com atletas abaixo 
dos 10 anos, o que pode significar que estes atletas não iriam dar utilidade à aplicação devido à 
sua idade. 

Os resultados obtidos neste questionário permitiram validar a ideia e a oportunidade no 
mercado para que esta aplicação possa ser utilizada em contexto real. 

4.2.2 Requisitos e funcionalidades da aplicação:  

Como anteriormente referido, este estudo permitiu também fazer a lista de requisitos 
necessários para que a aplicação fosse ao encontro aos interesses do público alvo. 

Questionou-se os utilizadores quanto às ferramentas que seriam relevantes para esta 
aplicação, tendo-se obtido os seguintes resultados: 
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• Calendário de jogos  >  77.5% 
• Classificações > 72.5% 
• Estudo de estatísticas > 71.3% 
• Chats / Mensagens privadas > 66.8% 
• Atribuição de tarefas/planos de treino a utilizador/es específicos > 

65% 
• Quadro tático > 62.5% 
• Partilha de fotos / documentos > 61.3% 
• Atribuição de permissões a diferentes utilizadores (ex: Treinador, 

jogador, diretor...) > 50% 
• Criação de eventos > 38.8% 
• Realização de sondagens > 31.3% 
• Pagamento de mensalidades online > 15% 

Com as respostas obtidas realizou-se assim a lista de requisitos por ordem decrescente 
de prioridade. Assumiu-se que as ferramentas/funcionalidades que ficaram abaixo de 50% 
das respostas seriam irrelevantes para a aplicação e por isso não entraram na lista inicial de 
requisitos. 
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4.3 Criação de personas 

Tendo em conta o público alvo e, para melhor entender-se as suas necessidades, foram 
criadas 3 personas que abrangem a maior parte dos futuros utilizadores. Estas personas irão ter 
um papel fundamental na criação da aplicação e nos testes de usabilidade realizados. 

4.3.1 Hugo Silva - Persona principal  

 

  

• Treinador de Futebol  
• Escalão Júniores (17 / 18 anos) 
• 1ª Divisão Nacional   
• 35 anos 

 Cenários de percurso: 

• O Hugo precisa de comunicar a convocatória do próximo jogo para todos os atletas. 
• Normalmente o Hugo envia através da aplicação os planos de treino personalizados de 

musculação, a cada atleta. 
• A equipa do Hugo tem um responsável que faz a estatística de todos os jogos e atualiza 

na aplicação, assim consegue visualizar tudo o que precisa de ser melhorado em cada treino ou 
jogo. 

• O Hugo utiliza o quadro tático da aplicação para guardar táticas e movimentações que 
poderão ser vistas posteriormente, online ou offline. 
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4.3.2 Cristina Coelho - Persona principal 

 

• Jogadora Futebol      
• Escalão Sénior (acima de 18 anos)  
• Divisão Distrital Porto     
• 22 anos     

Cenários de percurso: 

• A Cristina utiliza a aplicação regularmente para ver fotos da equipa e falar no chat com 
as suas colegas. 

• Quando precisa de saber os horários e os locais dos jogos, a Cristina acede ao 
calendário de jogos que existe na aplicação. 

• A Cristina gosta de acompanhar o seu registo estatístico, de jogo para jogo, para 
perceber como é a sua evolução. 

4.3.3 Amadeu Lopes - Persona secundária 

 

 

• Diretor desportivo Futsal    
• Escalão Juvenil (15/16 anos)  
• 2ª Divisão Nacional   
• 54 anos        
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Cenários de percurso: 

• O Amadeu usa regularmente a aplicação para comunicar alterações de horários de 
treinos ou jogos. 

• Quando um jogador novo entra, o Amadeu acrescenta-o à aplicação na sua equipa. 
• Sempre que precisa de saber a disponibilidade dos atletas, o diretor questiona a equipa 

através de sondagens. 
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5. Desenvolvimento da aplicação  

O desenvolvimento da interface da aplicação foi feito com base num processo iterativo, 
envolvendo um ciclo de criação de protótipos de baixa fidelidade, testes de usabilidade com 
utilizadores avaliando os desenvolvimentos e o refinamento do design baseado nos resultados 
dos mesmos. 

 

Figura 14: Processo Iterativo de Desenvolvimento 

A amostra de utilizadores nas diferentes fases de testes foi distinta, sendo que cada um 
dos passos apresentados na figura 14 será descrito nas próximas secções. 
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5.1 Primeiros mock-ups / wireframes  

Com base nos cenários de percurso das 3 personas criadas, construiu-se os primeiros 
wireframes de baixa fidelidade. 

Estas wireframes tinham como objetivo perceber quais as possíveis interações dos 
utilizadores com a aplicação e determinar uma estrutura base para todos os elementos colocados 
no ecrã. 

A estrutura base destas primeiras wireframes é constítuida por 3 principais áreas: a barra 
superior que está sempre fixa no topo, o menu principal que está fixado no fundo do ecrã e uma 
área central onde é colocado todo o conteúdo apresentado na página. 

 

Figura 15: Estrutura básica do primeiro protótipo 

A barra superior é constítuida por 3 elementos: o botão para o menu secundário à 
esquerda, o botão das notificações à direita e o título da página atual na zona central da barra.  

O menu principal fixado ao fundo do ecrã tem como objetivo ter as opções mais usadas 
pelo utilizador, de forma a que estas estejam sempre visíveis e torne a experiência interativa 
mais simples e intuitiva.  

Neste primeiro protótipo o menu principal é constítuido por 4 opções: equipas, perfil, 
mensagens e quadro tático. 
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As restantes páginas são acedidas através do menu secundário, que é apresentado quando 
se carrega no botão de menu incluído na barra superior ou se faz swipe para a direita. 

Todas as páginas deste primeiro protótipo (ver anexos A a M) foram desenvolvidas e 
criadas com base nesta estrutura, sendo elas: 

• Página inicial: página onde o utilizador pode fazer o log in através do email e da 
password ou através do facebook. Pode também criar uma nova conta se ainda 
não for um utilizador registado. 

• Perfil: contém a informação básica do utilizador (Nome, função na equipa e 
contactos). 

• Equipas: nesta página o utilizador pode mudar a sua sessão para outra equipa, se 
este for membro e pertencer a mais do que uma. 

• Mensagens: funciona como um chat normal, onde o utilizador pode falar com 
outros membros de forma individual ou criar grupos com mais do que um 
utilizador. Neste chat é possível partilhar fotos, vídeos e documentos, bem como 
mensagens de voz. 

• Quadro tático: ferramenta que pode ser utilizado pelos treinadores e consultada 
por todos os membros. Esta ferramenta permite criar e guardar táticas, utilizando 
formas pré-definidas e a possibidade de desenho livre. 

• Membros de equipa: página onde são exibidos todos os membros pertencentes à 
equipa em questão e onde se pode adicionar novos membros. 

• Classificação: contém a tabela classificativa da liga onde a equipa se insere. Esta 
informação pode ser editada sempre que necessário. 

• Calendário: página que contém todos os jogos que a equipa tem para realizar, 
bem como a sua informação básica (horas e local). Permite também ao treinador 
fazer a convocatória para cada jogo e que os jogadores a visualizem. É nesta 
página onde se cria a informação para um novo jogo.  

• Notificações: local que contém os alertas provenientes da aplicação, como nova 
convocatória, nova mensagem e novo plano de treino. 

• Plano de treino: página onde se criam listas de objetivos para os treinos, que 
podem ser enviadas diretamente para um ou mais membros da equipa. 

• Estatísticas: as informações das estatísticas, quer de jogos, quer pessoais, são 
adicionadas e visualizadas através desta página. 

• Definições de conta: página que permite gerir informações relacionadas com a 
conta, como volume de alertas, redifinir password e esquema cromático da 
aplicação. 

 



Desenvolvimento da aplicação 
 

  32 

 
Figura 16: Primeiras wireframes apresentadas 
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5.2 Testes de usabilidade por especialistas  

Após o desenvolvimento do primeiro protótipo, constituído pelos diversos ecrãs da 
aplicação, deu-se início à primeira fase de testes de usabilidade. 

A amostra escolhida para realizar estes testes foi de seis utilizadores reais com papéis 
diferentes. Destes seis utilizadores, dois representavam a 1ª persona principal, dois 
representavam a 2ª persona principal e os restantes representavam a persona secundária.  

Para a realização destes testes recorreu-se à utilização da plataforma MarvelApp17. Esta 
plataforma permite carregar designs próprios e transformar esses em protótipos dinâmicos e 
realistas, podendo criar todo o tipo de interação com o utilizador.   

Os testes decorreram com entrevistas individuais a cada utilizador, onde se pediu que 
concretizassem pequenas tarefas na aplicação. Todas as interações e feedback foram gravados 
em vídeo, o que permitiu voltar a rever os testes e detetar quais as principais falhas da solução 
proposta.  

A nível de estrutura as principais falhas apontadas foi no que diz respeito ao menu 
principal. A sua posição e tamanho não constituíram um problema para os utilizadores, mas 
estes acharam que algumas das opções que este menu continha não eram muito relevantes nem 
iriam ser muitas vezes utilizados, como é o exemplo do botão das equipas e do perfil. 

Quanto aos requisitos da aplicação, os utilizadores referiram que era importante existir 
uma página que servisse de “Dashboard”, um pouco à semelhança da “Timeline” do Facebook, 
onde os membros da equipa pudessem colocar informações, fotos, vídeos, documentos, 
comentários, entre outros. Além disso, referiram que, para melhorar a experiência de 
engagement, a página que aparece depois de se fazer log in devia ser uma página mais dinâmica, 
em vez da página de perfil, pois é uma página estática e que não irá ser alterada muitas vezes. 

Outra observação feita, de forma recorrente, pelos utilizadores aquando da realização dos 
testes foi a de que nas páginas do calendário e da classificação deveria existir uma opção que 
permitisse ao utilizador importar a informação através de outros sites, em vez de ter de atualizar 
sempre manualmente. 

Por último, os utilizadores mencionaram que a aplicação deveria permitir aos membros 
partilhar vários conteúdos nas suas redes sociais pessoais. Desta maneira a aplicação ia tornar-se 
mais interessante e dinâmica. 

                                                
17 www.marvelapp.com 
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5.3 Atualização mock-ups / wireframes 

Através dos testes de usabilidade explicados no ponto anterior detetaram-se algumas 
falhas na estrutura base da aplicação. Para além disso, percebeu-se que a aplicação ainda não 
cobria todas  as necessidades e requisitos básicos para o utilizador. 

Assim, começou-se novamente o ciclo iterativo, redesenhando as wireframes e 
melhorando todos os aspetos negativos apontados no teste.    

As principais alterações realizadas a nível de estrutura nesta nova versão do protótipo, 
incidem únicamente no menu principal. Este menu foi desenhado com o propósito de ter as 
páginas mais utilizadas acessiveis em todas as páginas da aplicação mas, como percebido nos 
testes de usabilidade, duas destas opções não iriam ter esse papel. 

Assim, optou-se por transferir as opções de “equipas” e de “perfil” para o menu 
secundário e trazer para o menu principal o símbolo da equipa e a página do “dashboard” 
(igualmente desenvolvida devido aos feedbacks dos testes).  

 

Figura 17: Refinamento do menu principal 

 Seguindo, uma vez mais, os comentários dos utilizadores que realizaram os testes de 
usabilidade, foi criada uma nova página para a aplicação, o “Dashboard” (Figura 18). Na 
tradução literal, “Dashboard” significa  “painel de controlo” e é neste painel que se irão guardar 
todos os conteúdos partilhados pelos membros da equipa e utilizadores da aplicação. Nesta 
página é permitido colocar todo o tipo de informação escrita, visual e sonora, bem como a 
possibilidade de fazer comentários e a partilha de publicações para outras redes sociais.   
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Figura 18: Dashboard 

Também nesta nova versão do protótipo foram incluídas as opções de importar o 
calendário e a classificação de sites especialistas nestas matérias (como o caso do site 
www.zerozero.pt e o site www.meusresultados.com).  

Na página de perfil foram também acrescentadas as informações das redes socias de cada 
utilizador. 

Na Figura 19 são apresentadas as novas wireframes, devidamente atualizadas e mais 
próximas de todas especificações requeridas pelos utilizadores (ver anexos N a R). É de notar 
uma vez mais a importância do feedback de diferentes utilizadores por forma a conseguir 
perceber as necessidades e motivações dos demais segmentos que a aplicação pretende atingir e 
satisfazer. 
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Figura 19: Atualização das wireframes 
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5.4 Desenvolvimento e apresentação do protótipo final 

Depois de criado, testado e atualizado o primeiro protótipo iniciou-se o desenvolvimento 
do protótipo final com alta fidelidade. Este protótipo foi construído com a estrutura base das 
últimas wireframes testadas e alteradas, sendo que o foco principal será o refinamento do 
design.  

Para que a experiência do utilizador seja agradável e este volte a usar a aplicação, para 
além da lista de requistos, esta tem de ter um layout e um design agradável e intuítivo. 

5.4.1 Marca: logótipo e nome  

Para a criação do protótipo final foi necessário perceber qual o conceito que esta 
aplicação ia seguir. Assim, tornou-se imprescindível desenvolver uma marca, logótipo e nome 
da aplicação, sobre a qual todas as decisões de design iriam passar. 

Para a escolha do nome da aplicação, vários fatores foram tidos em consideração. O nome 
teria de ser suficientemente relacionado com o tema por forma a ser reconhecido facilmente, 
mas não poderia ser direcionado a nenhuma modalidade desportiva específica (embora o caso 
de estudo desta dissertação sejam as modalidades de futebol e futsal, no futuro espera-se poder 
alargar esta aplicação a todas as modalidades) nem a nenhuma classe específica (como 
treinador, jogador, diretor).  

Depois de estudadas as várias hipóteses que foram surgindo decidiu-se que o nome da 
aplicação seria “Smart Sport”, apoiado pelo slogan “Use your brain, improve your game”.  

Na construção do logótipo, o principal objetivo foi transportar para a marca os dois 
conceitos que estão na base de todo o processo: “Gestão” e “Comunicação” desportiva. 

Visualmente utilizaram-se formas que fossem facilmente reconhecivéis, juntando-as de 
forma a criar uma marca forte e marcante.  
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Figura 20: Construção e evolução do logótipo da SmartSport 

O balão de fala representa a “Comunicação”, os icons táticos a “Gestão” e o cérebro, para 
além de ser uma referência direta ao nome da aplicação, serve também como elemento de 
ligação entre os dois conceitos.  

A aplicação é a apenas uma ferramenta que pode ser útil ao utilizador, mas todo o 
conhecimento e sabedoria é proveniente do utilizador em prol de toda a equipa. Esta é a 
mensagem principal que se pretende passar com toda a marca e conceito que foi criada. 

Com esta marca, a possibilidade de integração de novas modalidades na aplicação, no 
futuro, não fica compremetida, o que era outro dos objetivos. 

 

Figura 21: Variantes do logótipo 

5.4.2 Apresentação do protótipo final 

Antes de desenvolver o protótipo final e, como o tempo de execução desta dissertação é 
limitado, foi necessário decidir, numa primeira instância, para que sistema operativo iria ser 
desenhado. 
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Assim, e uma vez que se pretende que a aplicação possa abranger o maior número de 
utilizadores possível, esta foi desenvolvida para o sistema operativo atualmente mais utilizado, 
que, segundo os dados disponibilizados pela StatCounter18, é o sistema Android.  

Segundo este estudo, o sistema Android cresceu ao longo dos últimos anos, a nível 
mundial e em Portugal, sendo que no mês de maio de 2017 os sistemas apresentavam as 
seguintes percentagens de venda: 

 

Figura 22: Dados da StatCounter de maio de 2017 sobre os sistemas operativos usados no mundo (em 
cima) e em Portugal (em baixo) 

Observando a figura 22, verifica-se que a nível mundial, o sistema operativo android 
durante o mês de Maio de 2017, chegou aos 72.68% contra os 19.32% do sistema IOS. Em 
Portugal os números são muito idênticos, sendo que o sistema android acolhe 73.27% da 
população e o IOS 23.52%. 

                                                
18 www.statcount.com 
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Também no estudo prévio realizado no capítulo 4 da presente dissertação se questionou 
aos utilizadores qual o sistema operativo que utilizavam. Os resultados do público alvo da 
aplicação não foram muito diferentes dos resultados gerais em Portugal. Refira-se que este 
questionário foi realizado em Janeiro de 2017 e os resultados foram de 67.9% de utilizadores do 
sistema android e 37% de IOS, tal como pode ser observado na figura 23. 

 
Figura 23: Resultados da questão 8 do questionário 

 Tendo em conta os resultados, quer a nível mundial, nacional e do público alvo, decidiu-
se desenhar o protótipo final para o sistema operativo android. 

Para que este protótipo fosse testado sobre todos os aspetos (técnicos, estrutura, design, 
funções, etc.) decidiu-se recorrer a um teste piloto com uma equipa de futsal (descrito no ponto 
seguinte desta dissertação). Assim todos os mock-ups deste protótipo contêm dados e 
utilizadores reais. 

A primeira questão abordada para o desenvovlimento da aplicação foi o tom cromático 
dos menus, de maneira a que a cor escolhida não se associasse a nenhum clube ou equipa em 
específico. Como existem equipas de todas as cores seria impossível a aplicação não poder vir a 
ser associada a alguma, tendo decidido então criar várias combinações cromáticas às quais o 
administrador da equipa terá acesso através da opção “Definições” na aplicação.  
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Figura 24: Combinações cromáticas possíveis da aplicação “SmartSport” 

Em relação à estrutura das barras superior e inferior, apenas foram feitos alguns ajustes ao 
nível do design. A descrição em texto da opção foi retirada do menu principal, tendo por isso 
sido alterados os icons para uns mais intuitivos e reconhecidos.  

 
Figura 25: Evolução do menu principal e barra superior 

 

Em todas as páginas foi mantida a estrutura definida e testada no protótipo inicial, 
atualizando somente o layout com os traços da nova imagem. Devido às características do 
sistema operativo Android, em algumas páginas passou a existir “botões flutuantes” com opções 
como “adicionar”, “editar”, “atualizar”, etc. 
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Importa assim verificar a evolução entre as mockups apresentadas inicialmente aquando 
do desenvolvimento do protótipo e as mockups adotadas para a versão final da aplicação. 

 
Figura 26: Evolução do menu inicial 

 

 
Figura 27: Evolução do menu principal 
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Figura 28: Evolução do menu de perfil 

 
Figura 29: Evolução da dashboard 

 

 
Figura 30: Evolução do menu de mensagens 
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Figura 31: Evolução do menu equipa 

 
Figura 32: Evolução do menu da classificação 

 

 
Figura 33: Evolução do menu do calendário 
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Figura 34: Desenvolvimento de novas mockups relativas ao menu das definições e das notificações 

             

         
Figura 35: Desenvolvimento de novas mockups relativas ao menu do quadro tático, das estatísticas de 

jogo e página da equipa 

                 

  
  



Desenvolvimento da aplicação 
 

  46 

5.5 Estudo de caso –testes de usabilidade em equipa desportiva 

Como referido no ponto anterior, este protótipo final foi alvo de um estudo de caso.  

Para que a validação deste protótipo final fosse o mais real possível, simularam-se todas 
as interações dentro de uma equipa de futsal com o recurso à aplicação. 

Novamente com o recurso à MarvelApp, pediu-se a todos os intervenientes (treinadores, 
diretor e jogadoras) que se sujeitassem a um teste de usabilidade da SmartSport.  

A equipa testada foi uma equipa da FEUP de futsal feminino, que participa no 
Campeonato Académico do Porto e no Campeonato Nacional Universitário. Esta equipa é 
constituída por 16 pessoas, todas elas maiores de idade, sendo que 13 são jogadoras, 2 são 
treinadores e 1 diretor. Normalmente têm 2 treinos e 1 jogo por semana e comunicam através de 
um grupo no Facebook, no WhatsApp e ocasionalmente por SMS’s. 

A todos os membros desta equipa pediu-se para completarem a mesma lista com 10 
tarefas de forma a apurar se a aplicação era intuitiva: 

1. Fazer log in com o facebook; 
2. Aceder ao menu secundário; 
3. Entrar na página de perfil; 
4. Dentro da página de perfil, ver as estatísticas pessoais; 
5. Aceder ao chat; 
6. Ver os membros da equipa; 
7. Ver o próximo jogo no calendário; 
8. Ver a classificação; 
9. Aceder ao quadro tático; 
10. Editar as estatísticas de um jogo. 

Todas os testes foram gravados em formato de vídeo para que pudessem ser visualizados 
novamente e apontadas todas as hesitações, falhas e feedbacks verbais.  
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Figura 36: Estudo de caso equipa de futsal da FEUP – Testes de Usabilidade 

    
Para além do teste de usabilidade, foi pedido a cada participante que preenchesse um 

questionário que daria a este estudo de caso ferramentas objetivas e estatísticas que ajudariam 
na validação do protótipo.  

Este inquérito era composto por 3 perguntas de escolha fechada e 3 de resposta aberta, 
sendo estas últimas de preenchimento não obrigatório.  

A primeira pergunta servia para validar a pertinência da aplicação com uma escala de 1 a 
5, em que 1 representava “nada pertinente” e 5 “Muito pertinente”. 

 
Figura 37: Resultados da questão 1 do questionário do estudo de caso final 

Nenhum dos membros desta equipa avaliou a aplicação com valores na escala negativa. 
12.5% fez uma avaliação neutra, 31.3% acha que esta aplicação é pertinente e 56.3% adjetivou-
a como muito pertinente.  

A segunda pergunta interrogava os inquiridos sobre a possibilidade de usar a SmartSport 
na sua equipa desportiva, caso esta fosse posta no mercado. 
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A maioria, isto é, 81.3% dos inquiridos afirmou que usaria esta aplicação na vida real 
com a integração da sua equipa. Apenas 6.3% (numa amostra de 16 representa 1 pessoa) disse 
não usar a SmartSport, enquanto os restantes 12.5% demonstraram uma posição intermédia 
respondendo “talvez”. 

 

Figura 38: Resultados da questão 2 do questionário do estudo de caso final 

A última pergunta obrigatória e fechada deste questionário, interrogava os membros desta 
equipa de futsal se deixariam de utilizar as outras redes sociais (facebook e whatsapp) para 
passarem a utilizar a SmartSport, unicamente em contexto desportivo.   

Esta resposta não foi tão unânime, uma vez que 50% afirmou que substituiria o uso de 
outras plataformas pela aplicação testada e a outra metade dos utilizadores dividiam-se pelos 
que estavam ainda com algumas dúvidas (31.3%) e os que se não iriam substituir a utilização de 
outras plataformas pela SmartSport (18.8%).  

 

Figura 39: Resultados da questão 3 do questionário do estudo de caso final 

Estas três questões mostram que a aplicação preenche uma oportunidade atual do 
mercado e que, se lançada ao público com os canais certos de comunicação e marketing, irá ter 
uma boa recetividade por parte do público alvo. 

As três últimas perguntas pediam aos utilizadores para nomearem os pontos positivos e 
negativos da aplicação e dava também a oportunidade de escreverem observações ou sugestões. 
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Como pontos positivos a maior parte dos entrevistados respondeu que o chat era uma das 
mais valias da aplicação. O facto de a informação ser guardada e partilhada com todos os 
membros de equipa, a possibilidade de fazer estudos estatísticos, o calendário, a classificação 
incluída e as convocatórias foram outros aspetos referidos como positivos. 

Quanto aos aspetos negativos, várias pessoas afirmaram ser aborrecido terem de instalar 
mais uma aplicação. Realçaram também que em algumas páginas o tamanho da fonte estava 
ligeiramente pequeno e desproporcionado com o resto.  

Nas sugestões, o facto de a aplicação poder no futuro ser usada no sistema operativo IOS 
foi um dos pontos assinalados. A possibilidade de aceder a algum tipo de conteúdos em offline 
(treinos, táticas, convocatórias...) foi outro dos pontos abordados. 
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6. Conclusões 

No que respeita ao design da aplicação SmartSport alcançou-se um design equilibrado, 
aprazível e agradável para todos utilizadores.  

Além disso, através dos conceitos e métodos apresentados e analisados nesta dissertação, 
foi alcançado uma interface simples, funcional e intuitivo, centrada no utilizador e capaz de lhe 
oferecer uma experiência satisfatória. 

No que respeita às funcionalidades da aplicação, estas estão quase todas concluídas, 
faltando desenvolver algumas subpáginas com base nas páginas principais.  

Todas as funções e ferramentas foram testadas e avaliadas por utilizadores reais que 
validaram a aplicação no geral. 

Contudo, estes foram apenas os primeiros passos para alcançar um produto final de 
sucesso, sendo ainda necessário colmatar pequenas falhas e necessidades ao nível do design.  

Pretende-se que a SmartSport seja capaz de funcionar nos diversos dispositivos Android, 
pelo que será igualmente necessário repensar o design e interface desenvolvidos, de modo ao 
layout poder adaptar-se às diversas densidades e tamanhos de ecrã. Posteriormente, deverá 
adaptar-se também todo o design e programação para o sistema operativo IOS e em plataforma 
Web.  

A SmartSport neste momento só incluí as modalidades de Futebol e Futsal, mas o 
objetivo desde o início do projeto é que, no futuro, seja aberto a todas as outras modalidades 
desportivas. Para isso é preciso desenhar novos layouts, adaptar e construir novas ferramentas 
personalizadas a cada modalidade desportiva. 

Deste modo, e quando o design final for aprovado, pretende-se começar um novo ciclo 
interativo no que diz respeito à programação da aplicação, intercalando fases de 
desenvolvimento do código com testes de usabilidade. 
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Por último, pretende-se criar parcerias com entidades ligadas ao desporto que possam 
acrescentar valor à SmartSport, proporcionando uma melhor experiência ao utilizador.  
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Anexo A: Estudo Prévio – Questionário 
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Anexo B: Primeiro wireframe - Criar conta  
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Anexo C: Primeiro wireframe - Criar conta 
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Anexo D: Primeiro wireframe – Log in 
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Anexo E: Primeiro wireframe - Perfil 

 
  



Anexos 

  63 

Anexo F: Primeiro wireframe - Menu 
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Anexo G: Primeiro wireframe - Membros 
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Anexo H: Primeiro wireframe - Classificação 
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Anexo I: Primeiro wireframe - Calendário 
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Anexo J: Primeiro wireframe - Adicionar jogo 
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Anexo K: Primeiro wireframe - Notificações 
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Anexo L: Primeiro wireframe - Mensagens 
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Anexo M: Primeiro wireframe - Equipas 
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Anexo N: Primeiro wireframe – Quadro tático 
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Anexo O: Atualização de wireframe - 
Dashboard 
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Anexo P: Atualização de wireframe - Menu 
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Anexo Q: Atualização de wireframe - 
Classificação 
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Anexo R: Atualização de wireframe - 
Calendário 
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Anexo S: Atualização de wireframe - Perfil 

 
 


