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“Strive not to be a success, but rather to be of value.”  

Albert Einstein 
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Resumo 

No enquadramento da globalização e da digitalização das organizações e dos seus canais de 
comunicação, o setor agropecuário reconhece a necessidade de desenvolver um serviço para a 
promoção da comunicação entre as empresas do Grupo Agros (GA) e os seus clientes, assente 
numa plataforma móvel que vá ao encontro das suas necessidades específicas.  

Apesar da Agros, como Organização de Produtores, servir apenas produtores de leite, as 
restantes empresas do Grupo servem outros clientes não produtores de leite, pelo que o 
serviço a desenvolver pretende abranger todos os clientes do universo das empresas do GA.  

Iniciou-se assim, um estudo exploratório de levantamento de requisitos junto dos principais 
stakeholders deste serviço. Este estudo envolveu a recolha e análise de entrevistas 
semiestruturadas com produtores de leite e com colaboradores e representantes das diferentes 
empresas do GA. Após análise de conteúdo das entrevistas, é apresentado neste trabalho de 
dissertação o processo inicial de conceção de um serviço móvel no contexto do setor 
agropecuário. 

O presente trabalho fez uso do Design Thinking (Zimmerman, Forlizzi, & Evenson, 2007), 
seguindo três fases cíclicas deste processo: Exploração, Geração de ideias e Reflexão. 

O trabalho de investigação beneficiou do ano de trabalho que o antecedeu no GA e por isso de 
um conhecimento aprofundado da realidade que o investigador já tinha do setor em particular. 

O desafio revelou-se completo e diversificado uma vez que abrange vários tópicos estudados 
no Mestrado em Engenharia de Serviços e Gestão desde levantamento de requisitos, 
identificação de necessidades, mapeamento, conceção e comunicação de ideias, elaboração de 
protótipos, entre outros.  

Ainda mais desafiante é o facto de existir uma autorização prévia da Administração da Agros 
para se avançar com a concretização deste projeto logo que esteja finalizado.  
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Design of a Mobile service in the context of the agricultural sector 

Abstract 

 

In the framework of globalization and the digitalization of organizations and their 
communication channels, the agricultural sector recognizes the need to develop a service to 
promote communication between Agros Group companies and their customers, based on a 
mobile platform that will meet their specific needs. 

Although Agros is an organization of dairy producers, the other companies of the Group serve 
other non-dairy customers, so the service to be developed is intended to cover all customers in 
the GA business universe. 

Thus, an exploratory study of the requirements was started with the main stakeholders of this 
service. This study involved the collection and analysis of semi-structured interviews with 
milk producers and with employees and representatives of the different GA companies. After 
analyzing the contents of the interviews, the initial process of designing a mobile service in 
the context of the agricultural sector is presented in this dissertation. 

The present work made use of the Design Thinking tool (Zimmerman et al., 2007), which 
follows three cyclical phases of this process: Exploration, Ideation and Reflection 

The research work benefited from a year of work that preceded it in the GA and for that 
reason of a deep knowledge of the reality that the investigator already had of the sector in 
particular. 

The challenge has proved to be complete and diversified since it covers several topics studied 
in the Master in Service Engineering and Management from the collection of requirements, 
identification of needs, mapping, conception and communication of ideas, elaboration of 
prototypes, among others. 

Even more challenging is the fact that there is prior authorization from the Agros 
Administration to proceed with the implementation of this project as soon as it is finalized. 
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1. Introdução 

“New digital upstarts are threatening the bottom lines, growth prospects, and even 
business models of traditional service providers. It’s time for incumbents to 
innovate—or be left behind” (D'Emidio, Dorton, & Duncan, 2015). 

A melhoria e o fomento da relação com os seus clientes, nomeadamente os produtores de 
leite, é um dos principais focos das empresas do Grupo Agros (GA) e dos seus colaboradores.  

Com as adversidades que se instalaram no setor, a nível europeu, é necessário que todos os 
players do mercado se foquem na inovação dos seus serviços, procurando oferecer 
ferramentas que permitam obter melhores níveis de produtividade e rentabilidade.  

O GA possui um fator diferenciador face à concorrência uma vez que se foi especializando 
nas diferentes áreas em que atuam os seus principais clientes – os agricultores – procurando 
fornecer um serviço completo e diversificado. No entanto, ao nível tecnológico, há ainda um 
longo caminho a percorrer, conforme mencionado pelo seu Presidente, o Sr. José Capela, e 
divulgado na revista Agros Força da União nº301 como um dos objetivos estratégicos 
“Consolidar as competências tecnológicas das empresas do GA”. Este projeto pretende ser o 
mote deste avanço, oferecendo aos clientes das empresas do GA, pela primeira vez, um 
serviço móvel que encurte a distância e aumente o sentimento de pertença no grupo 
cooperativo, ajudando-os a tomar decisões mais fundamentadas na gestão das suas 
explorações. 

Devido à relação duradoura que se criou com os clientes, essencialmente os produtores de 
leite associados das diferentes Cooperativas Agrícolas, as empresas do GA possuem 
informação rica e detalhada sobre os mesmos. Esta informação pode, desde que de forma 
concertada, ser tratada e permitir disponibilizar aos agricultores diferentes ferramentas para a 
gestão diária das suas explorações.  

Apesar de se verificar um envelhecimento da população a operar no setor leiteiro, tem-se 
registado uma forte adesão às novas tecnologias, quer por via dos smartphones quer por via 
da utilização das redes sociais.  

A inovação tecnológica é um fator crucial nas empresas e esse é o principal fim que se 
pretende atingir. Os dispositivos móveis são cada vez mais utilizados como novos canais de 
prestação dos mais diversos serviços. Além disso, as pessoas cada vez mais utilizam 
dispositivos móveis para efetuar as suas tarefas, valorizando o facto de o poderem fazer num 
único dispositivo (Rokonuzzaman, Alhidari, & Paswan, 2016).  

Reforçando ainda esta ideia, um estudo da Harvard Business Review mostra que os 
consumidores valorizam a utilização de serviços móveis naquilo a que os investigadores 
chamaram de “me time” ("How people really use mobile," 2013), sendo que vem de encontro 
às necessidades dos potenciais utilizadores do serviço móvel, que apesar de fazerem todos 
parte de uma organização se encontram distantes no espaço, nas suas explorações agrícolas. 
Esta dimensão social vem reforçar a necessidade deste canal poder ser móvel.  

As aplicações móveis estão a tornar-se a forma digital de interação dominante dada a sua 

                                                 
1 Disponível no website www.agros.pt [visitado em 29/06/2017] 



Desenho de um serviço móvel no contexto do setor agropecuário  

2 
 

prevalência e mobilidade, onde os consumidores gastam mais tempo do que na Web (Newark-
French, 2011). Através de aplicações móveis em smartphones os utilizadores podem 
desempenhar diversas tarefas desde pesquisar informação, comunicar e comprar (Seitz & 
Aldebasi, 2016), permitindo a participação ativa de todos os stakeholders para questões 
infraestruturais como a criação de bases de dados e a simplificação de procedimentos, tirando 
partido dos recursos tecnológicos que os dispositivos móveis possuem como, por exemplo, a 
georreferenciação, as mensagens instantâneas e a recolha e partilha de imagens.  

Assim, o resultado final deste projeto pretende-se que seja o desenho de um serviço móvel 
que satisfaça as necessidades reais dos clientes, com o objetivo de disponibilizar a informação 
em tempo real, promovendo o cooperativismo e o cross-selling das empresas do setor leiteiro. 

 

1.1 Objetivos de investigação 

Neste contexto, e tendo em conta os desafios e oportunidades identificadas, foram definidos 
quatro objetivos de investigação para este projeto que se materializam nas quatro questões 
abaixo formuladas.  

Em primeiro lugar, será necessário justificar o interesse no desenvolvimento e 
disponibilização deste serviço, o que leva às duas primeiras questões: 

Q1: Que motivações sustentam a criação de um serviço móvel no universo do sector 
agropecuário? 

Q2: Quem são os principais interessados neste serviço móvel? 

Justificando-se o interesse neste serviço, será necessário analisar e definir as características e 
conteúdos da solução: 

Q3: Quais os serviços complementares disponibilizados aos clientes tirando partido do 
serviço móvel principal? 

Q4: Em termos de desenho de sistema, quais são os requisitos que os principais stakeholders 
privilegiam considerando uma aplicação móvel? 

  

1.2 Organização do relatório 

O presente relatório, que se encontra organizado em 7 capítulos, seguiu um processo de 
Design Thinking (Zimmerman et al., 2007), (Brown & Katz, 2009), de acordo com a Figura 1, 
seguindo três fases cíclicas de Exploração, Geração de ideias e Reflexão.   
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Após uma breve introdução ao tema e identificação dos objetivos de investigação, o capítulo 2 
contempla o estado da arte com foco nos aspetos existentes na literatura relacionados com 
serviços móveis, o seu desenho e a conceção de experiência em serviços móveis e, ainda, um 
resumo de algumas soluções existentes no setor agropecuário.  

O capítulo 3 efetua uma caracterização do GA e dos drivers para a realização do trabalho de 
investigação. Este capítulo deve ajudar o leitor a melhor compreender a dimensão e o âmbito 
de atuação do GA bem como os objetivos do grupo relativamente a este estudo.  

O capítulo 4 descreve a primeira fase do projeto – a fase de Exploração – contemplando a 
metodologia utilizada para a recolha de dados sobre as necessidades dos potenciais 
utilizadores para desenho do serviço assim como uma extensa análise aos dados e respetiva 
conclusão.  

O capítulo 5 descreve a segunda fase do projeto – a fase de Geração de Ideias – através da 
utilização de vários métodos e ferramentas do desenho de serviços tais como a Customer 
Value Constellation (CVC) e o Service Experience Blueprint (SEB).  

O capítulo 6 descreve a terceira e última fase do projeto – a fase de Reflexão – onde se 
desenvolveram protótipos que foram testados em três fases distintas, com diferentes 
stakeholders.  

O último capítulo – o capítulo 7 – regista as principais conclusões do projeto e de que forma 
contribuíram para dar resposta aos objetivos de investigação definidos inicialmente.  

 

Figura 1 - Fases cíclicas do processo de Design 
Thinking – Exploração, Geração de Ideias e Reflexão 

Design 

Thinking

Exploração

Geração de 

Ideias
Reflexão
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2. Estado da arte 

O capítulo do estado da arte contempla uma análise detalhada sobre serviços móveis e a 
disciplina de Desenho de Serviços, assim como algumas características relevantes; a 
importância e o impacto da experiência do cliente no desenho do serviço, contemplando uma 
descrição acerca das ferramentas utilizadas para esta análise; e ainda, um levantamento de 
soluções de serviços móveis existentes no setor agropecuário e os outputs desta análise para o 
desenho do serviço. 

 

2.1. Serviços Móveis 

Os serviços móveis são excelentes veículos de comunicação entre as empresas e os seus 
clientes, permitindo mantê-los em contacto permanente a custos reduzidos.  

Em Portugal a adoção de serviços móveis e serviços com canais mobile cresceu com taxas de 
sucesso muito significativas desde a emergência dos smartphones, em especial com o 
aparecimento do Iphone e as suas soluções de serviços, em 2008, mais tarde seguido pelos 
dispositivos Android. De acordo com o estudo Bareme Internet2, efetuado pela Marktest em 
2016, existiam 5,7 milhões de utilizadores de Internet em Portugal, com idade superior a 15 
anos, representando 67% dos residentes. Também um estudo de telecomunicações3 da 
Marktest, efetuado em 2016, contabiliza mais de 6 milhões de utilizadores de smartphones em 
Portugal, o que corresponde a 68% dos utilizadores de telemóveis residentes em Portugal com 
idade superior a 10 anos. De acordo com o estudo Mobile Shopping, Banking and Payment 
Survey4 da Nielsen “96% dos portugueses têm um dispositivo móvel, sendo Portugal um dos 
três países da UE com maior penetração neste tipo de aparelhos”. Este estudo conclui ainda, 
relativamente à disponibilidade para efetuar compras online, que “mais de metade dizem 
utilizar os dispositivos móveis para procurar informação sobre um produto ou para comparar 
preços durante a compra, 42% utilizam estes aparelhos para procurar cupões de desconto ou 
ofertas e 41% para tomarem decisões de compra mais acertadas”. 

 

2.2. Desenho de Serviços Móveis 

Philip Kotler (2012) definiu um Serviço como “an act of performance that one party can offer 
to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its 
production may or may not be tied to a physical product”. Esta definição elenca as principais 
características de um serviço nomeadamente a intangibilidade, uma vez que não pode ser 
armazenado, à semelhança do que acontece com um produto; a perecibilidade, dado que é 
“consumido” no momento da entrega; inseparabilidade, entre o fornecedor e o cliente e, por 
último, simultaneidade, dado que o serviço é fornecido e consumido ao mesmo tempo. A 
principal diferença entre um produto e um serviço é que um serviço é único e nunca será 
fornecido exatamente da mesma forma a outro cliente. Com estas características, o Desenho 
de novos Serviços requer metodologias específicas de conceção.  

                                                 
2 Estudo disponível em http://www.marktest.com/wap/a/n/id~20da.aspx [visitado em 29/06/2017] 
3 Estudo disponível em http://www.marktest.com/wap/a/n/id~2046.aspx [visitado em 29/06/2017] 
4
 Estudo disponível em http://www.nielsen.com/pt/pt/press-room/2016/sao-os-portugueses-ferverosos-adeptos-

do-uso-de-dispositivos-mov.html [visitado em 29/06/2017] 
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Assim, o Desenho de Serviços é uma disciplina recente (Sangiorgi & Prendiville, 2014), 
tendo sido efetuadas as primeiras abordagens na década de 90, e que permite abordar 
transversalmente campos complementares no desenho de um serviço. De acordo com 
Edvardsson (1997), o Desenho de Serviços é “a form of architecture that involves processes 
rather than bricks and mortar”. Por outro lado, e de acordo com Shostack (2001), Desenho 
de Serviços é o desenho integrado de componentes materiais (produtos) e imateriais (serviços) 
que deve ser analisado através de um sistema de descrição visual denominado de Service 
Blueprint. O Desenho de Serviços, ao concentrar-se no utilizador, pretende melhorar a vida 
das pessoas e ajudar as organizações a conectar-se de forma mais adequada com as partes 
interessadas, descobrindo novas oportunidades de cocriação de valor (Holmlid, 2007).   

Patrício et al. (2013) apresenta uma adaptação do “Brigde Model” (Dubberly) (ver Figura 2). 
O processo de desenho do serviço começa pela compreensão da experiência do consumidor na 
situação existente. Uma vez que esta informação é frequentemente difícil de analisar e 
interpretar, existem modelos que pretendem ajudar a sistematizar esta informação, tornando 
mais fácil a sua compreensão e a comunicação entre os diferentes membros da equipa de 
desenho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criação de modelos para a experiência do consumidor (Teixeira, 2012)  é uma abordagem 
para mapear e sistematizar a experiência do consumidor de forma a suportar futuros 
momentos do desenho de um serviço. Nesta fase, a equipa de desenho consegue focar-se nos 
aspetos mais relevantes do serviço, de forma a conseguir desenhar as soluções mais apelativas 
e personalizadas para os consumidores. O processo termina com a transformação dos modelos 
em protótipos e na definição de uma solução final. A criação de modelos permite a abstração 
visual e ajuda a sistematizar informação complexa, discutir diferentes interpretações e 
explorar diferentes cenários de forma flexível antes de um compromisso ao construir os 
protótipos finais de um serviço (Patrício, 2013), (B. Edvardsson, 2000).  

O desenho de serviços móveis é ainda mais desafiante devido ao facto do 
utilizador/consumidor estar sempre disponível a aceder ao serviço – “The Carry Principle” – 
uma vez que o dispositivo móvel se encontra constantemente com o seu utilizador (Ballard, 

Figura 2 – Bridge Model adaptado ao desenho de serviço 
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2007). Assim o desenho do serviço para dispositivos móveis é uma realidade inevitável, 
apesar de extremamente complexa (Sarmento, 2013).  

Apesar de já ter sido efetuada alguma pesquisa sobre experiências de serviços móveis, 
pesquisa adicional será necessária (Sarmento, 2013), (Verhoef et al., 2009), (Nunes, Fisk, 
Patrício, & Cunha, 2004).  

 

2.3. A experiência do cliente no Desenho de Serviços 

A experiência do cliente é um elemento diferenciador dos serviços prestados e por isso cada 
vez mais um ponto crítico de análise para as empresas. A experiência do cliente ganhou 
especial importância quando Gentile, Spiller e Noci (2007) se focaram no conceito numa 
perspetiva e abordagem multidimensional.  

De acordo com (Lemon & Verhoef, 2016), e uma vez que os consumidores interagem com as 
empresas de diferentes formas e através de múltiplos canais, é muito importante compreender 
a evolução da experiência do consumidor ao longo do tempo. 

De acordo com Pine e Gilmore (2011), autor do conceito de ‘Economia da Experiência’, “It’s 
about making interactions memorable and personal so that customers want to spend more 
time with the company because they see it as time well spent”.   

No seguimento desta abordagem multidimensional, Constantine, Cunha, Patrício e Fisk 
(2011), defendem uma compreensão multinível da experiência do cliente para efetuar o 
desenho do serviço através da utilização de três níveis hierárquicos – value constellation, 
service system e service encounters – cada um com as suas características específicas. 

O value constellation (Normann & Ramirez, 1993) representa a rede de atores que, em 
conjunto, oferecem um serviço, bem como as suas relações. Este mapa ajuda a perceber a 
forma como se cria valor para o cliente, tendo em conta que os papéis e as relações existentes 
nesta constelação têm impacto na experiência do serviço.  

Ao nível da empresa, o service system compreende um todo integrado que suporta a oferta de 
serviços, de acordo com o posicionamento da empresa na constelação de valores. Para a 
representação deste nível, existe o Service Blueprint (G. L. Shostack, 1984) que é um 
diagrama que representa o processo de fornecimento de um serviço, especificando as relações 
entre as diferentes entidades e representando possíveis pontos de falha e de espera. Esta 
ferramenta foi evoluindo ao longo do tempo, passando a distinguir as atividades de frontstage 
e backstage, a compreender a evidência física e a incorporar elementos da Unifying Modeling 
Language (UML) (Booch, Jacobson, & Rumbaugh, 1999).  

O service system compreende múltiplos service encounters que contribuem para a satisfação 
global do cliente e, consequentemente, na sua disposição para continuar a relação com a 
empresa.  

Apesar de já terem sido efetuadas algumas pesquisas acerca da experiência do consumidor, 
existem poucos trabalhos que identifiquem empiricamente um conjunto holístico de atributos 
específicos para os serviços móveis (Sarmento, 2013).   
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2.4. Soluções de serviços móveis no setor agropecuário 

Neste ponto pretende-se efetuar um breve estudo acerca das principais soluções móveis 
existentes no âmbito do setor agropecuário. A pesquisa de soluções foi efetuada tendo em 
conta as seguintes características: ser um serviço mobile e operar no setor. Existem soluções 
móveis relacionadas com o setor agropecuário que poderão fornecer ideias para a realização 
deste projeto e que, por esse motivo, se apresentam de seguida.  

Na Tabela 1 é possível identificar as dez aplicações estudadas e o respetivo âmbito de 
atuação, assim como o output que poderão ter no protótipo que será desenvolvido no âmbito 
deste projeto, seguindo-se uma breve descrição das aplicações estudadas e algumas imagens 
do desenho do seu interface. 

 
Tabela 1 - Soluções móveis existentes no setor agropecuário, respetivo âmbito de atuação e output para o 
desenho do serviço 

Aplicação Âmbito Output 

BIV in 
Touch 

Venda de produtos (biológicos, 
farmacêuticos e materiais de limpeza) para 
vários tipos de animais (animais de 
companhia, aves, bovinos, equinos e porcos) 

Ideias acerca da forma como 
disponibilizar informação detalhada 
acerca de determinados produtos, 
materiais ou serviços 

Vet Mobile 
Aconselhamento profissional no âmbito dos 
animais de companhia 

Forma de disponibilizar um serviço 
personalizado aos clientes 

     Vet APP 
Diário da vida do animal de estimação com 
intervenção personalizada e direta de 
veterinários 

Organização do dia-a-dia do animal 
e de registo de todas as informações 
relevantes 

     Brabov 
Permite controlar o peso dos animais e a sua 
alimentação, o custo por animal, entre outros 

Registo da estrutura morfológica 
por animal, através de formulários e 
relatórios simples 

VetSmart 

Permite a consulta de medicamentos e 
produtos de nutrição e diagnóstico e o 
contacto direto para solicitação de 
orçamentos e encomendas ou esclarecimento 
de dúvidas. 

Ideias acerca de formulários de 
contacto a fornecedores 

Apifarma 
Permite consultar informação detalhada 
acerca de medicamentos 

Ideias acerca da forma como 
disponibilizar informação detalhada 
acerca de determinados produtos, 
materiais ou serviços 

Farmácias 
Portuguesas 

Várias funcionalidades: loja online, 
localizador de farmácias, cartão de cliente, 
alerta de toma de medicamentos pessoais ou 
de familiares permitindo partilhar facilmente 
o histórico de medicação com o médico e, 
ainda, acompanhamento de dados 
biométricos 

Ideias acerca da forma de envio de 
alertas e de consulta de histórico 

Milkpoint 
radar 

Acompanhar a evolução do mercado lácteo, o 
volume e qualidade do leite, ter uma 
plataforma para troca de informações 
recebendo dados agregados que serão 
importantes para a gestão da exploração 

Gráficos e relatórios ilustrativos da 
evolução do preço e qualidade do 
leite e dados comparativos de 
explorações 
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BIV in Touch 

A BIV in Touch (Figura 3) é uma aplicação móvel para venda de três grandes tipos de 
produtos (biológicos, farmacêuticos e materiais de limpeza) para vários tipos de animais 
(animais de companhia, aves, bovinos, equinos e porcos). Para cada um dos produtos é 
disponibilizada diversa informação desde fórmula do medicamento, doses aconselhadas, via 
de administração, advertências, entre outros. Apesar de informar onde podem ser adquiridos 
os produtos, não permite efetuar a compra online.  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Vet Mobile 

A Vet Mobile (Figura 4) é uma aplicação móvel personalizada que disponibiliza, 
através do pagamento de uma mensalidade, aconselhamento profissional no 
âmbito dos animais de companhia.  

   

           

 

 

 Vet APP 

A Vet APP (Figura 5) é uma aplicação móvel criada por uma startup portuguesa, disponível 
em Android e IOS, que permite criar um diário da vida do animal de estimação com 
intervenção personalizada e direta de veterinários.  

Agri 
Precision 

Aplicação de gestão de terrenos agrícolas 
Incorporar mapas com visão real de 
uma determinada exploração 

CultivAPP 

Permite registar todas as atividades que são 
realizadas nas explorações, aceder a base de 
dados de produtos fitossanitários e 
fertilizantes autorizados, dispor de canal de 
comunicação direto com agentes do setor 
através de mensagens, vídeos e chat e, ainda, 
obter ajuda para gerir a agenda ou diário de 
atividades 

Por ser uma aplicação muito 
completa, permite retirar ideias 
acerca da forma de integrar as 
diferentes temáticas existentes 
numa exploração agrícola 

Figura 3 - Interface da aplicação móvel BIV in Touch 

Figura 4 - Interface da aplicação móvel Vet Mobile 
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Brabov 

A Brabov (Figura 6) é uma aplicação móvel brasileira, disponível em Android e IOS, que 
permite controlar o peso dos animais e a sua alimentação, o custo por animal, entre outros, 
efetuando relatórios que ajudam na tomada de decisões. Existem duas versões da aplicação: a 
versão base que é gratuita e a versão premium, um upgrade ao serviço base, com diferentes 
planos e valores anuais.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Interface da aplicação móvel Brabov 

 

 

VetSmart 

A VetSmart (Figura 7) é uma aplicação móvel brasileira 
de veterinária para consulta de medicamentos e produtos 
de nutrição e diagnóstico. Esta aplicação permite o 
contacto direto com o fornecedor para solicitação de 
orçamentos e encomendas ou esclarecimento de dúvidas. 
Permite ainda aceder a conteúdos complementares sobre 
raças e doenças. 

 
 
Figura 7 - Interface da aplicação móvel 
VetSmart 

 

 

Figura 5 - Interface da aplicação móvel Vet APP 
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Apifarma  

A Apifarma Simposium Veterinário (Figura 8) 
é uma aplicação móvel que contém a descrição 
dos Medicamentos de Uso Veterinário, dos 
Medicamentos Veterinários Imunológicos, das 
Pré-misturas Medicamentosas e Produtos de Uso 
Veterinário, obedecendo a uma classificação 
fármaco-terapêutica adotada internacionalmente.        

 
Figura 8 - Interface da aplicação móvel Apifarma 
Simposium Veterinário 

 

Farmácias Portuguesas 

A aplicação móvel portuguesa das Farmácias Portuguesas (Figura 9) disponibiliza 
diferentes funcionalidades desde uma loja online, localizador de farmácias, cartão de cliente 
que permite acumular pontos e usufruir de vantagens, alerta de medicamentos e planos de 
tomas pessoais ou de familiares permitindo partilhar facilmente o histórico de medicação com 
o médico e, ainda, acompanhamento de dados biométricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MilkPoint Radar 

A aplicação móvel MilkPoint Radar (Figura 10) é gratuita e fornece importantes contributos 
para o desenvolvimento do projeto uma vez que aborda a principal área de atuação da Agros: 
a compra e venda de leite crú de vaca. Esta aplicação permite a comparação de volume, 
preços e qualidade do leite dos diferentes produtores de leite numa determinada região apesar 
de estar dependente do envio da informação por parte dos mesmos, ou seja, sem eles, não 
consegue apurar as informações necessárias a esta comparação. 

Os principais benefícios para os produtores inscritos são os seguintes: acompanhar o que 
ocorre com o mercado lácteo em tempo real, analisar oportunidades de melhoria de preços 
através de aumento do volume e qualidade de leite, ter uma plataforma para troca de 
informações recebendo dados agregados que serão importantes para a sua gestão, aceder a 
estatísticas sobre o mercado lácteo, entre outros.  

Esta aplicação desenvolve os seguintes relatórios: volume de leite por área (diário e mensal) 
incluindo o nº de produtores que contribuíram para esse volume e assim, a respetiva média; 

Figura 9 - Interface da aplicação móvel Farmácias Portuguesas 
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preço por litro de leite e respetiva evolução ao longo do tempo quer ao produtor quer ao 
mercado, assim como relatórios relativos aos parâmetros que contribuem positivamente ou 
negativamente para a qualidade do leite (gordura, proteína e células somáticas).  

Todas as informações disponíveis nesta aplicação são confidenciais, o que significa que 
apesar dos utilizadores terem acesso à informação global nunca terão acesso a dados 
individuais. 

Relativamente aos acessos, o sistema só permite que produtores ativos acedam à informação 
disponibilizada através do nº de produtor registado. Se um produtor deixar de inserir os seus 
dados, só terá acesso às informações existentes até à data em que colocou os dados pela 
última vez.  

 

                           

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Interface da aplicação móvel MilkPoint Radar 

Agri Precision 

A aplicação móvel Agri Precision (Figura 11) permite uma gestão inteligente e eficaz de 
terrenos agrícolas, sem limitações no que respeita a área e/ou número de parcelas.  

As principais funcionalidades da aplicação são as seguintes: registo de propriedades e/ou 
parcelas de terreno, definição dos limites dos terrenos, cálculo da área de cada parcela, 
definição da amostra de solo para recolha e análise, gestão dos pontos de captação das 
amostras, navegação ponto a ponto para recolha de amostras, criação de bases de dados com 
informação das análises às várias amostras e, ainda, 
possibilidade de exportar toda a informação relativa a 
áreas, análises de amostras, etc.  

 

 

 

 

CultivAPP 

A aplicação móvel CultivAPP (Figura 12), disponível em Android e IOS, foi desenhada para 
ajudar os profissionais e empresas do setor agroalimentar a gerir de forma mais eficiente as 
suas explorações.  

Figura 11 - Interface da aplicação móvel 
Agri Precision 
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Permite registar em tempo real todas as atividades que são 
realizadas nas explorações agrícolas; aceder a uma base de dados 
completa, fiável e atualizada sobre produtos fitossanitários e 
fertilizantes autorizados, podendo consultar doses, planos de 
segurança, recomendações, entre outros; dispor de um canal de 
comunicação direta com os diferentes agentes do setor através de 
mensagens, vídeos e chat e, ainda, obter ajuda para gerir a agenda 
e/ou diário de atividades. 

 

 

2.5. Conclusão da análise e outputs para o desenho do serviço 

As empresas do GA, no relacionamento com os seus clientes, têm vindo a detetar inúmeras 
falhas no que toca à rapidez e eficiência da comunicação. Além disso, e de acordo com uma 
das orientações estratégicas do Grupo, conforme já mencionado, é fundamental apostar no 
desenvolvimento tecnológico, tanto ao nível interno como na comunicação com o exterior.  

Apesar de existir um número elevado de soluções móveis disponíveis, não se encontrou nesta 
pesquisa, nenhuma aplicação móvel com o âmbito do serviço que se pretende desenvolver, 
isto é, que ofereça um serviço complementar que abranja todas as áreas de atuação das 
empresas do GA. 

O estudo das soluções móveis apresentadas no ponto anterior permitiu retirar importantes 
conclusões acerca da estrutura do serviço que se pretende desenvolver e, ainda, de que forma 
as informações e conteúdos devem ser disponibilizados. Além disso, permitiu retirar 
importantes outputs acerca de como oferecer um serviço personalizado aos clientes e que tipo 
de caraterísticas apresentam as soluções mais apelativas. As aplicações cuja usabilidade não 
se verifica, acabam por ser colocadas de parte, levando à frustração dos seus utilizadores.  

A melhoria do serviço e, consequentemente, do relacionamento entre as empresas do GA e os 
seus clientes, deverá passar pelo foco na experiência que o cliente terá na utilização do 
serviço móvel que se pretende desenvolver. 

Tendo em conta as características elencadas, o objetivo é desenhar um serviço móvel para os 
clientes do GA que lhes permita aceder aos produtos e serviços oferecidos de forma mais 
rápida e eficiente, permitindo usufruir de uma melhor experiência e promovendo a sua 
fidelização.  

A revisão de literatura sobre o desenho de serviços móveis comprova o interesse crescente por 
esta temática e a sua forte adesão por parte dos consumidores, essencialmente devido às 
características elencadas ao nível do relacionamento e interação com as empresas e da sua 
flexibilidade de utilização.  

Assim, os pontos elencados permitem focar a atenção nas características dos serviços móveis 
mais valorizadas pelos clientes, assim como formas de melhorar a experiência dos mesmos, 
para a conceção do serviço móvel em causa. 

Figura 12 - Interface da aplicação 
móvel CultivAPP 
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3. Caracterização do GA e dos drivers para a realização do trabalho de investigação 

O setor leiteiro sofreu uma profunda reforma, em Abril de 2015, com a extinção do regime de 
quotas leiteiras que havia sido criado em 1984. Este sistema visava manter o equilíbrio da 
produção face às necessidades do mercado, definindo limites para a produção de cada um dos 
países. Com a sua extinção, e uma vez que a grande maioria do leite produzido nos países da 
União Europeia é comercializado no mercado interno europeu, o mercado ficou totalmente 
aberto à concorrência.  

Nos países onde o custo é mais baixo e/ou onde as infraestruturas são melhores, a produção 
disparou, gerando excesso de produção face às reais necessidades do mercado e, 
consequentemente, preços mais baixos à produção.  

Esta situação, aliada à quebra generalizada no consumo de lacticínios e ao embargo russo aos 
produtos lácteos, colocou o setor em dificuldades.  

A Agros, união de cooperativas que atua na qualidade, rastreabilidade e recolha de leite, e as 
restantes empresas do Grupo, devido à importância que têm no setor, em cada uma das suas 
áreas de atividade, terão um papel fundamental no apoio aos produtores de leite com vista a 
ultrapassar as dificuldades que o setor está a enfrentar.  

O reconhecimento da necessidade de melhoria e de fomento da relação com os clientes será o 
primeiro passo para o desenvolvimento de uma relação mais eficaz e harmoniosa.   

Atualmente, a informação dos clientes encontra-se muito dispersa e as empresas trabalham de 
forma independente, não existindo a complementaridade de serviços que o GA tem 
capacidade para oferecer.  

Este é o principal problema identificado, que simultaneamente representa uma oportunidade 
de melhoria, e que aliado ao objetivo estratégico definido de consolidação das competências 
tecnológicas, permitiu que a Administração da Agros definisse como prioridade para este ano 
o desenvolvimento de um serviço móvel gratuito, a disponibilizar aos diferentes clientes das 
empresas do GA.  

Este serviço permitirá eliminar o gap existente no mercado ao nível da complementaridade de 
serviços, fator diferenciador do GA face à concorrência, devido ao conhecimento e 
experiência adquiridos ao longo do tempo.  

Além disso, é de extrema importância para o GA o desenvolvimento de uma base de dados 
comum e fidedigna, que permita conhecer o cliente e a sua exploração agrícola como um 
todo. Esta base de dados permitiria oferecer aos clientes um serviço mais personalizado e 
adequado às suas realidades.  

Para melhor compreensão da envolvente do serviço foi efetuado um mapa de stakeholders 
(Stickdorn & Schneider, 2015) que se apresenta de seguida (ver Figura 13).  
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Os colaboradores, que podem ser técnicos, comerciais, veterinários ou administrativos, são 
atores fundamentais ao desenvolvimento deste serviço pelo contributo fundamental que 
forneceram no decorrer e após a realização das entrevistas e pelo papel que terão no 
desenvolvimento e manutenção desta solução. Também o são as Cooperativas associadas da 
Agros, atualmente 44, pelo papel preponderante que têm no apoio aos agricultores associados.  

Ainda como importantes stakeholders deste serviço, encontram-se as diferentes empresas do 
GA que, pelo seu âmbito de atuação distinto e personalizado, serão apresentadas 
individualmente de seguida.   

A Agros UCRL tem como atividade a recolha, o transporte e a comercialização de leite a 
granel na região de Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes, assim como a prestação de 
serviços técnicos aos produtores associados das Cooperativas agrupadas. A Agros é líder na 
qualidade, rastreabilidade e recolha de leite, representando 31% da produção de leite nacional, 
45% da produção do continente e 78% da produção no Norte de Portugal. A totalidade do 
leite recolhido pela Agros é vendida à Lactogal – Produtos Alimentares S.A., responsável pela 
sua industrialização e comercialização. A Segalab é um laboratório de sanidade animal e 
segurança alimentar que atua nas áreas de análises clínicas veterinárias, análises de água e 
alimentos e, ainda, campanhas de erradicação. A Agros Comercial, criada com o objetivo de 
apresentar soluções rentáveis para as explorações agrícolas, atua nas áreas de 

Figura 13 - Mapa de stakeholders para a conceção do serviço móvel no contexto do setor 
agropecuário 
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comercialização, manutenção, instalação e assistência técnica de equipamentos agrícolas e na 
comercialização de produtos e materiais relacionados com a atividade. A Ucanorte XXI 
comercializa fatores de produção nomeadamente ao nível da nutrição animal, sementes, 
fitofármacos, plásticos agrícolas e fertilizantes, atuando ainda na área de consultoria técnica e 
na gestão de mercados, através do aluguer de espaços (nomeadamente do Mercoflores e do 
Mercominho). A PEC Nordeste opera há mais de 20 anos no apoio à produção pecuária 
nacional e na criação, abate, desmancha e comercialização de animais. Conforme se pode 
verificar através desta breve descrição, o âmbito de atuação das empresas do GA é completo e 
amplamente diversificado.  

E, por último, os utilizadores do serviço, como importantes stakeholders da solução, por 
serem os clientes finais das empresas do GA, e que podem ser agricultores, produtores de 
carne e/ou produtores de leite.  

 

3.1. Análise ao portal de cliente da Agros 

A Agros possui um portal de cliente no seu website que se tem vindo a mostrar desatualizado 
e desadequado da realidade. Este website regista 1.118 utilizadores ativos (dos quais 1.076 
produtores de leite e 42 cooperativas). De salientar que o universo de utilizadores do serviço 
móvel que se propõe neste projeto tem potencial para ser bastante superior dado que este 
portal apenas contempla os produtores de leite das cooperativas associadas da Agros e o 
serviço móvel pretende servir todo o universo de clientes das empresas do GA.  

Conforme se pode observar na Figura 14, em meados de 2014, deu-se uma quebra 
significativa no acesso ao portal online da Agros cuja principal razão se prende com o facto 
de os produtores terem passado a consultar os resultados das análises através da plataforma do 
ALIP (Associação Interprofissional do Leite e Lacticínios), laboratório que efetua análises à 
qualidade do leite, através de diferentes parâmetros. Esta quebra transmite a importância que a 
qualidade do leite tem no dia-a-dia dos produtores associados e na gestão das suas 
explorações, tendo sido dado um sinal claro à Agros de que é necessário dinamizar este portal, 
oferecendo conteúdos e serviços relevantes.  

A Figura 14 mostra ainda, conforme mencionado anteriormente, que esta forma de 
comunicação está em contínua desadequação à realidade dos produtores de leite de hoje, 
justificando a necessidade de se encontrar novas e melhores formas de comunicação com os 
mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Acessos mensais ao portal 
online da Agros 
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4. Exploração 

“Service design starts by understanding users, other stakeholders and their context, activities, 
needs and aspirations.” (Patrício, 2013) 

O projeto teve início com um trabalho exploratório de levantamento de requisitos e posterior 
análise para identificação das necessidades reais dos clientes, tendo sido realizadas 20 
entrevistas semiestruturadas com o objetivo de envolver os potenciais stakeholders da solução 
no desenho do serviço. Esta abordagem foi considerada a mais adequada para a recolha de 
dados uma vez que permite explorar diferentes tópicos com os entrevistados que falaram de 
forma aberta sobre os temas abordados.  

Depois de apuradas as principais informações e conclusões decorrentes das entrevistas 
realizadas foi feita uma apresentação (em formato powerpoint), aos 5 membros da 
Administração da Agros, ao Diretor Geral do GA, aos responsáveis técnicos das empresas do 
GA (ABLN, Segalab, Agros Comercial e Prodistica) e, ainda, às chefias intermédias da 
Agros. O feedback foi muito positivo e motivador, apesar de a grande maioria considerar ser 
um serviço ambicioso e que exigirá muito trabalho por parte dos colaboradores de todas as 
empresas do GA, nomeadamente ao nível da disponibilização de conteúdos e da sua 
atualização, e ainda da manutenção da aplicação.  

 

4.1. Recolha de dados sobre as necessidades dos potenciais utilizadores para desenho do 
serviço 

Com vista à recolha de dados sobre as necessidades dos potenciais utilizadores para posterior 
desenho do serviço foram realizadas entrevistas cujo detalhe e resultados se apresentam de 
seguida. Para melhor leitura dos dados apurados nas entrevistas foi realizado um mind map 
(Moggridge, 2006), que é uma ferramenta para a representação visual de ideias e as suas 
relações (ver anexo A).   

A fim de melhor compreender as necessidades dos potenciais clientes, foram realizadas 20 
entrevistas semiestruturadas a diferentes stakeholders do serviço móvel. A amostra (ver 
Tabela 2) foi construída seguindo critérios de seleção para uma abordagem qualitativa 
(Bryman, 2012b), (Laurel, 2003) tendo sido entrevistados 3 produtores de leite, 11 
colaboradores da Agros (5 do Departamento de Produção de Leite, 1 do Marketing, 3 da 
Informática e 2 da Gestão e Controlo), 4 colaboradores das restantes empresas do GA 
(Segalab, Agros Comercial, Ucanorte XXI e PEC Nordeste) e, ainda, 2 colaboradores de 
Cooperativas (dos quais 1 técnico e 1 presidente).   

Na definição da amostra foram tidos em conta essencialmente três critérios: a idade, o género 
e os diferentes papéis que desempenham na relação com o GA.  

Foram entrevistados stakeholders desde os 30 aos 55 anos e, apesar do esforço em equilibrar 
em número no género dos entrevistados, tal não foi possível uma vez que os cargos de chefia 
intermédia das empresas são maioritariamente ocupados por homens. No que toca aos papéis 
que desempenham na relação com o GA procurou-se identificar pessoas de diferentes áreas e 
profissões a fim de se obter uma opinião completa, diversificada e abrangente.   
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Tabela 2 - Amostra para a recolha de dados sobre as necessidades dos potenciais utilizadores 

Ocupação profissional dos entrevistados 
Nº de 

entrevistados 

Colaboradores da Agros por 
departamento 

Produção de Leite 5 
Marketing 1 
Informática 3 
Gestão e Controlo 2 

Colaboradores das restantes 
Empresas do GA 

Segalab 1 
Agros Comercial 1 
Ucanorte XXI 1 
PEC Nordeste 1 

Cooperativas 2 
Produtores de Leite 3 

Total 20 

 

É ainda importante mencionar que as entrevistas aos produtores de leite foram efetuadas nas 
suas explorações agrícolas, com o objetivo de conhecer de forma aprofundada o seu dia-a-dia 
e a sua realidade, colocando-os num local familiar e confortável que os permitisse falar 
abertamente sobre as questões colocadas (ver fotos ilustrativas no Anexo B).  

As entrevistas registaram uma duração média de 45 minutos, durante as quais foi necessária 
uma profunda adaptação do guião ao tipo de pessoas que estavam a ser entrevistadas e, ainda, 
capacidade de direcionar a entrevista para as informações que se pretendia apurar.  

O entrevistador teve uma participação ativa, devido ao seu conhecimento da realidade, 
procurando que os entrevistados se sentissem completamente à vontade para explorar e 
debater os diversos assuntos abordados. 

O guião das questões efetuadas aos entrevistados pode ser consultado no Anexo C. As 
questões foram direcionadas de forma a ser possível compreender a relevância de 
disponibilizar um serviço móvel aos clientes do GA, nomeadamente aos produtores de leite, e 
as mais-valias desse serviço para as empresas e para os seus clientes. Foi ainda apurado o tipo 
de informações, conteúdos e serviços que este serviço deve disponibilizar, tendo em conta as 
características mais valorizadas pelos entrevistados.  

A estrutura das questões foi semelhante para todos os entrevistados com exceção dos 
produtores de leite. Aos informáticos da Agros foi colocada uma questão adicional 
relacionada com a integração dos diferentes sistemas informáticos existentes.  

As entrevistas permitiram recolher um elevado número de informações e conteúdos para o 
desenho do serviço móvel, procurando ir ao encontro dos objetivos de investigação 
identificados.  
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4.2. Análise dos dados 

A análise das entrevistas foi efetuada com recurso ao programa NVivo (Bryman, 2012a) que 
permitiu tirar as conclusões que se apresentam nos próximos capítulos. 

As palavras mais pronunciadas nestas entrevistas foram informação e produtores (Tabela 3) 
sendo que o output do software permitiu a análise identificada na Figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

A Figura 16 apresenta as dimensões identificadas nas entrevistas com uma relação de 
proporção relativamente ao número de fontes consultadas e respetivas referências. As 
dimensões apresentadas representam os principais temas abordados nas entrevistas e serão 
aprofundadas de seguida individualmente.  

As fontes representam o número de pessoas que deram a sua opinião acerca de determinada 
dimensão e as referências representam o nº de vezes que o tema foi abordado pelas diferentes 
fontes, sendo que uma fonte pode abordar duas ou mais vezes o mesmo tema, em diferentes 
momentos da entrevista (Bryman, 2012b), (Corbin & Strauss, 2015).  

Conforme se pode verificar no gráfico, os temas mais abordados foram os seguintes: 
informações a disponibilizar, funcionalidades de uma App, preocupações relacionadas com o 
serviço móvel, vantagens para as empresas e opinião acerca da disponibilização do serviço 
móvel. Por outro lado, os temas menos abordados foram as questões informáticas, temas 
relacionados com as Cooperativas e com a AgroSemana (feira agrícola do Norte organizada 
anualmente pela Agros), características de uma App e smartphones e novas tecnologias.  

No Anexo D é possível identificar o raciocínio subjacente à identificação das dimensões de 
análise das entrevistas, assim como algumas citações dos entrevistados, relevantes para esta 
análise.  

Palavra 
pronunciada 

Nº de 
referências 

Peso 
relativo (%) 

Produtores 110 34% 
Informação 65 20% 
Agros 50 16% 
Aplicação 49 15% 
Leite 49 15% 

Total 323 100% 

Tabela 3 - Palavras mais pronunciadas nas entrevistas, nº de referências e peso relativo 

Figura 15 - Palavras mais pronunciadas 
nas entrevistas 
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Smartphones e novas tecnologias 

Esta dimensão pretende apurar se o universo de potenciais clientes do serviço móvel possui 
smartphones e se é recetivo a novas tecnologias como suporte de serviços. Esta dimensão foi 
mencionada por 7 fontes.  

A principal conclusão é que 70% a 75% do universo dos entrevistados possui smartphones e 
que é bastante recetivo a novas tecnologias, facto sustentado pela forte adesão ao Facebook 
(rede social) e ao Telegram (serviço de mensagens instantâneas). 

Foi mencionado por várias fontes que os potenciais clientes talvez preferissem utilizar este 
serviço através de um tablet em vez de um telemóvel por uma questão de tamanho do ecrã 
para consulta dos dados, facto que não terá impacto no desenvolvimento deste serviço uma 
vez que será disponibilizado de forma a ser compatível com os diferentes tipos de 
dispositivos. 

Foram ainda especificadas as regiões com maior potencial de adesão a este serviço, por serem 
as regiões mais desenvolvidas, referindo-se: Barcelos, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila 
Nova de Famalicão e Santo Tirso.   

 

Opinião acerca da disponibilização do serviço móvel 

A opinião acerca da disponibilização do serviço móvel foi mencionada por todas as fontes 
entrevistadas. O feedback acerca da disponibilização deste serviço foi extremamente positivo 
em todas as entrevistas realizadas. São inúmeras as razões para esta opinião e para sua melhor 
compreensão apresentam-se resumidas na Tabela 4. 

O detalhe das entrevistas e exemplos de frases ilustrativas da opinião dos entrevistados pode 
ser consultado no Anexo E.  

 

Figura 16 - Dimensões identificadas nas entrevistas e respetivas fontes e referências 
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Tabela 4 - Opinião dos entrevistados relativamente às dimensões identificadas 

Tema Opinião dos entrevistados relativamente às dimensões 
identificadas 

Vantagens para o GA 

As vantagens para o GA em disponibilizar um serviço móvel são 
extensas salientando-se a ideia de que “ajudaria a colocar os 
agricultores dentro da organização” promovendo o 
cooperativismo e o sentido de pertença.  

Vantagens para o Setor 
Agropecuário 

De uma forma geral todos os entrevistados consideram 
importante para o setor agropecuário a disponibilização deste 
serviço salientando-se a seguinte ideia: “Contribui para um setor 
leiteiro sustentado e equilibrado com maior força para combater 
adversidades que possam surgir no setor”. 

Acessibilidade e rapidez 
de informação 

A acessibilidade e rapidez de informação foi uma das principais 
vantagens do serviço móvel identificadas pelos entrevistados 
uma vez que “é esse o futuro e quanto mais informação chegar 
ao agricultor, melhor”. 

Novas tecnologias 

A dimensão das novas tecnologias apresenta duas perspetivas. 
Por um lado a preocupação relativa à capacidade das pessoas 
envolvidas no setor agropecuário em aderir a novas tecnologias 
e, por outro, a reflexão acerca da necessidade do 
desenvolvimento tecnológico das explorações e do setor.  
 “O GA é o primeiro responsável por avançar para o mundo 
digital.” 

Relacionamento com os 
clientes 

A melhoria e o fomento do relacionamento com os clientes foi a 
principal vantagem em disponibilizar um serviço móvel 
identificada pelos entrevistados. “O GA disponibilizar um 
serviço que ajude os agricultores a gerir a exploração é algo que 
a concorrência não oferece, apresentando-se como um fator 
diferenciador.” 

 

Informações a disponibilizar 

A terceira dimensão, com 18 fontes e 60 referências, pretende compreender o tipo de 
informações que devem ser disponibilizadas através do serviço móvel. Uma vez que as 
empresas do GA têm âmbitos de atuação distintos, esta análise foi efetuada para cada uma das 
empresas de forma independente e pode ser consultada na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Informações a disponibilizar, por empresa, através da solução móvel 

Empresa Informações a disponibilizar 

Agros UCRL 

Quantidade de leite  
Contratualizada 
Entregue 

Qualidade do leite Resultados das Amostras 

Recolha do leite 

Horário 
Motorista 
Quantidade (litros) 
Temperatura do leite 

Recibos mensais do leite  

Dados de cedências 
Temporárias 
Definitivas 

Segalab Análises laboratoriais 
Resultados 
Histórico 

Agros Comercial Histórico de consumos  
PEC Nordeste Histórico de abates  
Ucanorte XXI Histórico de consumos  

ABLN 

Contraste leiteiro  
Inseminações  

Estrutura do Efetivo 

Nº de animais 
Nº de partos 
Estrutura morfológica 
Ranking genético 
Ocorrências 
Atestados 

Comuns às 
empresas 

Orientações estratégicas do GA  
Conta-corrente  
Campanhas e Promoções  

Novidades 
Produtos 
Serviços 

 

Existem outras informações que, apesar de não estarem diretamente relacionadas com a 
atividade das empresas do GA, se enquadram no âmbito do setor, nomeadamente:  

▪ Divulgação e promoção dos benefícios do leite; 

▪ Legislação (com breve enquadramento e explicação); 

▪ Alertas de perigos (por exemplo doenças); 

▪ Artigos técnicos e newsletters; 

▪ Evolução do preço do leite em Portugal e na Europa; 

▪ Candidaturas a fundos e respetivos prazos;  

▪ Estudos e estatísticas do setor e, 

▪ Boas práticas do setor. 
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Características de uma App 

A dimensão relacionada com as características de uma App foi mencionada por 8 fontes e 
pretende clarificar as características gerais e específicas que os entrevistados mais valorizam 
numa aplicação móvel.  

As características gerais mais mencionadas foram as seguintes: simples e atualizada, 
atualizável (pelos utilizadores), interativa e dinâmica, intuitiva, abrangente e user friendly.  

Foram ainda mencionadas algumas características específicas da aplicação móvel em questão 
nomeadamente: existirem diferentes módulos para cada uma das empresas dentro da própria 
App, possibilidade do perfil de administrador criar novos perfis de utilizador com definição de 
acessos e, ainda, permitir criar ‘preferências’ individuais dentro da própria App. 

 

Funcionalidades de uma App  

A dimensão relacionada com as funcionalidades de uma potencial App, que se encontra 
sistematizada na Tabela 6, destaca as funcionalidades que os entrevistados mais valorizam e 
que o GA pode disponibilizar aos seus clientes por esta via.  
 
Tabela 6 - Funcionalidades da solução móvel 

 

 

Funcionalidade Sub-funcionalidade(s) 

Calendário com eventos  
GA Inscrição 
Setor Agropecuário  

Loja online   

Ranking da Exploração  
Qualidade do leite  
Cumprimento do contrato  

Serviço de mensagens e alertas 

Manutenção de equipamentos  
Prazos de candidaturas a fundos  
Venda de produtos   
Outras informações relevantes  
Alteração de horário da recolha  Recibo de leitura 

Envio de mensagens ao GA 

Visita de técnico ou vendedor  

Levantamento extraordinário de 
leite 

Motivo 

Volume aproximado 
Horário pretendido 

Ferramenta de cálculo de 
indicadores 

Económicos  
Financeiros  
Operacionais  

Ferramenta de produtos / 
equipamentos mais apropriados 

  

Fórum / Chat   
Jogo infantil   
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Vantagens para as empresas 

Esta dimensão caracteriza as principais vantagens identificadas para as empresas do GA em 
disponibilizar um serviço móvel aos seus clientes.  

A principal vantagem identificada foi a complementaridade dos serviços entre as empresas do 
GA tendo sido comparado a quando um paciente se desloca ao hospital e vai sendo 
encaminhado para diferentes áreas de especialidade para despistar qual é a sua doença e 
respetiva cura. Além disso, este serviço complementar permitiria efetuar uma análise de 
causas e consequências mais rápida e acertada, dado disporem de toda a informação 
disponível para avaliar determinados problemas.  

Além disso, os técnicos e/ou comerciais das diferentes empresas poderiam estar mais 
próximos e disponíveis para os clientes, pois teriam acesso a informação atualizada quando se 
deslocam a uma exploração, permitindo-lhes ser mais eficazes na venda ou reparação e 
permitindo ainda a melhoria da imagem das empresas, através da oferta de um serviço 
complementar inovador.    

Este serviço permitiria ainda comunicar em tempo real, a custos reduzidos e de forma 
personalizada com os diferentes clientes das empresas do GA.  

 

Vantagens para os clientes 

Esta dimensão enquadra as vantagens do serviço móvel para os clientes das empresas do GA.  

Os clientes, além de poderem ter acesso imediato a informações importantes, ficam mais 
próximos dos colaboradores das empresas, permitindo oferecer uma assistência melhor e mais 
personalizada. 

Este serviço pode ser visto pelos potenciais clientes como uma ferramenta de trabalho que 
ajuda a tomar decisões de gestão fundamentadas e sustentadas, concentrando numa única 
plataforma todo o tipo de informações e dados disponíveis, permitindo tornar a exploração 
mais eficiente. 

 

Temas relacionados com a AgroSemana 

A dimensão relacionada com a AgroSemana, com 4 fontes e 6 referências, revela a ideia e a 
importância de criar um módulo específico para este evento: a maior feira agrícola do Norte 
organizada pelas empresas do GA.  

A fonte que abordou o tema com maior profundidade foi o responsável do departamento de 
Marketing, que considera extremamente interessante este módulo. Na sua opinião este módulo 
deve conter o programa geral da feira, mapas com a localização das diferentes atividades, 
alertas de eventos a arrancar, transmissão em direto de eventos (workshops, seminários, 
concertos, entre outros) e ainda permitir chat e partilha de fotos. Numa perspetiva mais 
futurista esta aplicação conteria ainda a funcionalidade de realidades aumentadas para 
permitir a interação com os utilizadores, tornando a visita à feira mais tecnológica, interativa e 
apelativa.  
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Temas relacionados com as Cooperativas 

A dimensão relacionada com as Cooperativas, com 3 fontes e 5 referências, descreve a forma 
como as Cooperativas associadas da Agros podem intervir neste serviço. Alguns entrevistados 
consideram que determinadas Cooperativas não terão recursos nem capacidade para conseguir 
acompanhar um serviço deste tipo, enquanto outros consideram que as Cooperativas devem 
ter perfis de utilizadores com acesso a determinadas funcionalidades, nomeadamente, às 
encomendas e ao histórico de compras dos produtores de leite. 

Por outro lado, as Cooperativas terão um papel fundamental na ação de formação e 
sensibilização dos produtores de leite associados na utilização deste serviço, caso venha a ser 
disponibilizado.   

 

Preocupações relacionadas com o serviço móvel 

A dimensão relativa às preocupações com a disponibilização de um serviço móvel foi 
mencionada por 16 fontes e regista 36 referências.  

As principais preocupações estão relacionadas com os riscos associados à informação em 
tempo real, com a confidencialidade da informação e com o facto de não existir ainda um 
processo definido e maduro ao nível da partilha de informação entre as empresas do GA.  

Existe ainda a preocupação acerca da rede móvel nas explorações que por vezes é fraca ou até 
mesmo inexistente, apesar de esta realidade estar tendencialmente a desaparecer.  

Foi sugerido ainda por várias fontes que o serviço móvel deve ser lançado por módulos, 
devido à sua dimensão e complexidade, com o objetivo de se ir testando o nível de adesão e as 
preferências dos utilizadores, validando o interesse neste serviço.  

De um ponto de vista mais positivo, a componente tecnológica no setor poderá ajudar a captar 
mais jovens, que atualmente escassa, e que são fundamentais para o seu progresso e 
desenvolvimento. 

 

Questões informáticas 

A última dimensão analisada, com 3 fontes e 14 referências, está relacionada com questões 
informáticas e, apesar do projeto não abordar este tema pormenorizadamente, tentou-se 
antecipar algumas questões que pudessem ter impacto no desenho do serviço.  

As principais conclusões prendem-se com o facto de a Agros possuir recursos internos 
capazes de desenvolver este serviço, tanto ao nível informático como gráfico. Apesar disso, é 
necessário avaliar se se pode afetar o seu tempo a este projeto ou se a empresa deve recorrer a 
subcontratação para o seu desenvolvimento. Ao nível da atualização e manutenção da 
aplicação móvel, a questão que se coloca é a mesma.   
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4.3.  Conclusão da fase de Exploração 

A fase de Exploração foi uma fase muito rica em informação e conteúdos para o 
desenvolvimento do serviço móvel em causa.  

Para melhor compreensão dos dados recolhidos e das principais conclusões apuradas foi 
desenhada a flor do serviço de Lovelock (Rao, 2007). O conceito de flor do serviço é usado 
para demonstrar os tipos de serviços complementares – facilitadores ou criadores de valor – 
que envolvem o serviço principal.  

A análise dos dados recolhidos nas entrevistas permite enquadrar o serviço móvel a 
desenvolver como a ‘Loja do Agricultor’ onde o cliente poderá usufruir de todos os serviços 
fornecidos pelas diferentes empresas do GA.  

Dos resultados das entrevistas nascem duas grandes categorias de informação: uma categoria 
relacionada com a ideia e conteúdos do serviço e outra categoria relacionada com a dimensão 
tecnológica do mesmo. 

Quanto à ideia e conteúdos do serviço, são abordadas as dimensões relacionadas com as 
Cooperativas, com a AgroSemana e com as informações a disponibilizar, a opinião acerca da 
disponibilização do serviço móvel e respetivas preocupações, e ainda as principais vantagens 
para os potenciais clientes e para as empresas do GA, na utilização e disponibilização deste 
serviço, respetivamente.  

Relativamente à dimensão tecnológica, são abordadas questões informáticas, temas 
relacionados com smartphones e novas tecnologias e ainda, funcionalidades e características 
de uma App  

A Figura 17 ilustra, a vermelho, os principais serviços facilitadores oferecidos pelas empresas 
do GA. A compra de leite, por parte da Agros, como uma atividade principal e fundamental 
dos agricultores, assim como as análises laboratoriais que são realizadas a todos os 
levantamentos de leite efetuados, a fim de garantir a qualidade do mesmo. A venda e a 
manutenção de equipamentos como, por exemplo, máquinas de ordenha e tratores e 
substituição de tetinas, entre outros, constituem outro importante serviço oferecido pelo GA. 
Destaca-se ainda a venda de fatores de produção, essencial à alimentação dos animais e ao 
cultivo dos campos, o abate de animais e, por último, o contraste leiteiro. As atividades 
mencionadas são atividades fundamentais e correntes de qualquer agricultor do universo do 
setor agropecuário.  

Ainda na Figura 17, verificamos, a cor verde, o serviço criador de valor que se pretende 
alcançar através da complementaridade de serviços do GA – o serviço de consultoria – já 
explorado anteriormente.  

O modelo dos oito clusters dos serviços suplementares (Frow, Ngo, & Payne, 2014) clarifica 
a forma de se alcançar a diferenciação e a criação de valor adicional ao serviço principal. De 
acordo com este modelo, e aplicando ao GA, os clientes possuem as informações necessárias 
em tempo real permitindo solicitar esclarecimentos em qualquer momento. Além disso, 
podem de forma automática expressar o interesse em encomendar determinado produto ou 
requisitar um serviço, acedendo de imediato a formas facilitadas de pagamento e a dados de 
faturação. Este modelo permite tratar os clientes de forma única e personalizada, garantindo a 
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rastreabilidade das comunicações e ações.   

A complementaridade dos serviços disponibilizados por um grupo de referência no setor, o 
Grupo Agros, permite oferecer aos clientes um serviço diferenciador e personalizado, 
denominado de ‘Loja do Agricultor’, conforme já mencionado.  

 

 

 

 

 

Figura 17 - Identificação dos serviços complementares do GA através da Flor de Lovelock 
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5. Geração de ideias  

 “Service design is a creative process, involving the generation and development of 
ideas that may lead to new service solutions.” (Patrício, 2013) 

O objetivo desta fase do projeto foi de incorporar as informações e os dados recolhidos na 
fase de Exploração através da utilização de vários métodos e ferramentas existentes de 
desenho do serviço. 

Atualmente não existe nenhuma plataforma em que os clientes das empresas do GA possam 
consultar todas as informações de uma forma organizada e compilada. A informação 
encontra-se dispersa em cartas, mensagens de texto, websites, plataformas independentes, 
entre outros. O serviço móvel a desenvolver permite solucionar este problema, colocando toda 
a informação disponível numa única plataforma.  

 

5.1. Customer value constellation 

O conceito do serviço é um conjunto de benefícios que um serviço oferece aos seus clientes 
(B. Edvardsson, Gustafsson, A, Johnson, MD & Sanden, B, 2000), incluindo os serviços 
principais e os serviços suplementares (Patrício, 2013). 

 

 

 

A Figura 18 representa o serviço móvel que se pretende disponibilizar e todas as relações 

Figura 18 - Customer Value Constellation do serviço móvel no contexto do setor agropecuário 
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subjacentes, tanto ao nível interno como externo ao GA, de forma a criar um sistema de 
criação de valor.   

O desenvolvimento da CVC ajudou a identificar os principais intervenientes na conceção do 
serviço e a clarificar as suas interações, permitindo compreender de que forma é que podem 
contribuir para o GA oferecer um melhor serviço, com especial destaque para a interação 
permanente entre todas as empresas do GA e a necessidade da gestão eficaz da informação e 
das bases de dados.  

Ainda na Figura 19 é possível identificar a principal atividade do produtor de leite, que 
contempla serviços das diferentes empresas do GA – a venda de leite cru de vaca, para o qual 
também foi desenvolvida a CVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Service Experience Blueprint 

O processo de fornecimento do serviço define os métodos e as sequências das atividades 
necessárias ao fornecimento do serviço, especificando a forma como se interrelacionam para 
criar valor para o cliente.  

Para uma melhor visualização destas interações, de forma a contribuir para a melhoria do 
serviço, foi utilizada a ferramenta de Service Experience Blueprint (SEB) (Patricio, Fisk, & 
Cunha, 2008). O Service Blueprint, de acordo com Shostack e conforme se pode ver nas 
Figuras 20 e 21, mapeia todas as atividades que são essenciais no processo de fornecimento 
do serviço, a participação de cada ator nessas atividades, possíveis pontos de falha e de espera 
e, ainda, a linha de interação e a linha de visibilidade do consumidor com o serviço.   

Desenvolveu-se o SEB para duas atividades: o registo na aplicação, uma vez que sendo o 
início do processo constitui uma atividade fulcral, tanto para o cliente como para a empresa, 
essencialmente devido à questão da confidencialidade da informação, mencionada no decorrer 
das entrevistas realizadas; e para a consulta e justificação de uma anomalia por resultados de 
análises à qualidade do leite, por ser uma atividade crítica do produtor de leite, cuja 
justificação tem de ser enviada para a Agros no prazo máximo de 48 horas, sendo facilitador 
se o pudessem realizar de forma rápida através do telemóvel.   

Figura 19 - Customer Value Constellation da atividade de 'Venda de Leite' do produtor Agros 
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A Figura 20 representa o SEB para o registo na aplicação que tem início com a abertura da 
aplicação por parte do cliente e tentativa de login. Este será o primeiro ponto de possível falha 
uma vez que o cliente poderá não ter acesso a rede móvel, fundamental ao registo na 
aplicação. Na tentativa de login de utilizadores não registados, serão solicitados vários dados 
(número de contribuinte, nome da sociedade, nº de produtor, nº de sala, entre outros) que 
permitirão definir o perfil e o tipo de acessos que determinado cliente terá. Aqui poderá existir 
novamente um ponto de falha caso haja erros na inserção dos dados solicitados, o que levará a 
um ponto de espera uma vez que será necessária intervenção por parte dos serviços da Agros 
para verificação e confrontação com a base de dados para definição do perfil do cliente e 
respetivos acessos. Caso os dados estejam conforme e coerentes com os existentes na base de 
dados da empresa, automaticamente será dado acesso aos módulos em que está registado 
como cliente. Este caso é particularmente importante para os clientes que são clientes de 
diferentes empresas do GA e que por isso terão acesso a diferentes módulos.   

 

 

A Figura 21 representa o SEB para a consulta e justificação de uma anomalia levantada por 
resultados de análises à qualidade do leite. Esta ação é despoletada pelo sistema que, ao 
detetar anomalias nas análises, envia de imediato um alerta para o produtor, para que o 
mesmo possa tomar as devidas precauções de imediato. Este começa por ser o primeiro ponto 
possível de falha uma vez que o produtor poderá não ter acesso a rede móvel e, por esse 
motivo, não receber a notificação de imediato. Recebendo o alerta, o produtor pode optar por 
ignorar ou consultar a notificação, sabendo que tem um prazo de 48 horas para justificar a 
anomalia. Caso efetue a consulta à notificação, e uma vez que já é um utilizador registado, 
efetua o login rápido com a palavra-passe definida no registo e justifica o resultado anómalo. 
O sistema, ao receber a notificação, verifica se a justificação foi enviada dentro do prazo 
estabelecido. 

Figura 20 - Service Experience Blueprint para o registo no serviço móvel 
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Caso a justificação tenha sido efetuada dentro do prazo, a justificação será analisada e aceite 
ou rejeitada. Em qualquer um dos casos é enviada uma notificação do estado da justificação 
com posterior aviso de recibo de leitura, caso aplicável, e conclusão da anomalia.  

Figura 21 - Service Experience Blueprint para a consulta de notificação de alerta de resultado anómalo 

  

5.3. Conclusão da fase de Geração de Ideias 

As ferramentas apresentadas na fase de Geração de Ideias seguiram os ciclos de Desenho do 
Serviço, permitindo apurar a opinião dos diferentes stakeholders relativamente à forma de 
criação de valor para os clientes do GA nomeadamente através das entrevistas realizadas, e ir 
moldando o desenho do serviço de acordo com as informações recolhidas.  

O desenvolvimento da CVC ajudou a compreender de que forma é que o serviço pode 
contribuir para a experiência do cliente, tendo em conta todas as partes envolvidas. Por outro 
lado, o SEB ajudou a compreender todas as fases e interações de duas importantes atividades 
deste serviço: o registo inicial e a consulta de alerta de resultado anómalo à análise da 
qualidade do leite. Esta análise permitiu identificar algumas interações importantes neste tipo 
de serviços, os serviços móveis, nomeadamente a dificuldade no acesso à rede móvel (que em 
contexto de exploração agrícola pode ser um ponto crítico) e a validação dos dados por parte 
dos sistemas informáticos e respetivas bases de dados.   
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6. Reflexão 

“After the design of the service offering, the concepts and ideas generated can be 
tested through prototyping, in an iterative process of testing, improving and 
retesting.” (Patrício, 2013) 

A realização de protótipos no desenvolvimento de novos produtos é uma prática bem 
estabelecida. No entanto, no que toca à utilização de protótipos em serviços e o respetivo 
potencial de aplicação, é ainda necessária investigação e pesquisa (Sarmento & Patrício, 
2011). 

O protótipo de experiências é visto como uma ferramenta que permite aos membros da equipa 
de desenho, aos utilizadores e aos clientes conseguirem visualizar previamente as atuais e/ou 
futuras condições através do próprio envolvimento e interação com os respetivos protótipos 
(Buchenau & Suri, 2000). De acordo com os mesmos autores, a elaboração de protótipos de 
experiências simula aspetos importantes da totalidade ou de parte das relações entre pessoas, 
lugares e objetos, à medida que se desenvolvem ao longo do tempo; pode fornecer inspiração, 
confirmação ou rejeição de ideias com base na qualidade da experiência que geram; e permite 
ainda, que outros atores se envolvam diretamente com o objetivo de se estabelecer um ponto 
de vista compartilhado.  

No desenvolvimento de serviços, encontrar novas maneiras de elaborar protótipos da 
experiência do serviço poderá potencialmente contribuir para serviços de maior qualidade e 
para processos de engenharia de serviços melhor direcionados (Holmlid & Evenson). 

A abordagem efetuada considerou os 3 P’s adicionais do conceito de Marketing Mix original 
(B.H.Booms & Bitner, 1981) – produto, local, promoções e preço – para o desenho do 
serviço: as pessoas (todos os atores humanos envolvidos no serviço incluindo assistentes e 
outros clientes), a evidência física (o ambiente físico e todos os elementos tangíveis onde o 
serviço é prestado) e, ainda, os processos (procedimentos, mecanismos e atividades 
utilizados). Os 3 P’s adicionais são extremamente importantes uma vez que permitem ter uma 
visão mais completa do serviço prestado, permitindo oferecer aos clientes um serviço mais 
personalizado e diferenciador.  

 

6.1. Protótipos da Experiência do Serviço Mobile 

A elaboração de protótipos da experiência do serviço mobile foi elaborada através do recurso 
a mockups que representam modelos, ilustrações ou colagens que pretendem descrever 
determinada ideia (Moritz, 2005). No caso de serviços de base tecnológica, as técnicas para 
elaboração de protótipos são mais orientadas para a interface, como testes de usabilidade ou 
simulação do produto final (Hart, 2010). No entanto é muito importante considerar a ideia do 
serviço como um todo até na fase final de conceção, testando e validando todos os seus 
componentes (Sarmento, 2013). 

O recurso á prototipagem foi particularmente interessante uma vez que permitiu evidenciar as 
partes do serviço que são mais importantes e a forma como se devem interrelacionar para 
proporcionar uma experiência de serviço diferenciadora e personalizada.  

A primeira fase de elaboração dos protótipos (ver anexo F) do serviço móvel foi efetuada pelo 
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investigador com recurso a folhas de papel e canetas de cores (ver anexo F). A primeira fase 
visou a familiarização do investigador com esta ferramenta e uma reflexão acerca das 
principais conclusões apuradas no decorrer das entrevistas realizadas aos stakeholders deste 
serviço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminada a primeira fase do desenho das mockups, concluiu-se ser necessário melhorar a sua 
consistência, incorporando lógicas de interação semelhantes nas diferentes páginas do serviço 
sendo um dos principais requisitos para a usabilidade, característica essencial a qualquer 
serviço móvel.  

Assim, foi efetuada a segunda fase de elaboração de protótipos do serviço (ver anexo G), com 
recurso a programas e ferramentas do computador, a fim de se reforçar a consistência e 
melhorar a imagem das mockups.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mockups realizadas na segunda fase de elaboração de protótipos foram validadas numa 
sessão de brainstorming com a equipa do Marketing e Eventos e ainda com o Diretor Geral 
das empresas do GA, com recurso à aplicação móvel Marvel. Esta aplicação transforma 
esboços em protótipos interativos que permitem demonstrar as ideias base e testá-las de forma 

Figura 22 - Fase 1 do desenvolvimento de mockups 

Figura 23 - Fase 2 do desenvolvimento de mockups 
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prática junto de potenciais stakeholders do serviço.  

Esta sessão, com duração de cerca de 3 horas, teve contributos muito importantes para o 
Desenho do Serviço nomeadamente ao nível de conteúdos e design gráfico. Na opinião destes 
colaboradores, o serviço móvel deve servir, adicionalmente, como uma apresentação 
institucional das diferentes empresas do GA para os diferentes atores que tenham interesse em 
conhecer o Grupo como, por exemplo, fornecedores, potenciais clientes, bancos, entre outros. 
Isto significa que os utilizadores que apesar de não possuírem um login de acesso, podem 
consultar uma apresentação institucional do GA com identificação dos serviços 
disponibilizados por cada uma das empresas e de alguns números ilustrativos.  

Ainda nesta sessão, defendeu-se que o serviço móvel deve ser divulgado como “Loja do 
Agricultor”, para poder servir, sem qualquer inconveniente, clientes das empresas do Grupo 
que não são produtores de leite de Cooperativas associadas da Agros. Neste caso, no registo 
inicial, os clientes deveriam indicar os serviços que pretendem subscrever, com posterior 
validação através da base de dados do GA (conforme indicado no SEB da fase da Geração de 
Ideias), e os serviços aos quais não têm acesso apareceriam como marca de água com consulta 
apenas da informação relativa à apresentação institucional. Esta subscrição permitiria 
direcionar de forma mais eficaz as estratégias de marketing e comunicação nomeadamente ao 
nível de lançamentos de produtos e serviços, promoções e campanhas, notícias relacionadas 
com o setor, jogos infantis e interativos, entre outros. A designação de “Loja do Agricultor” 
permitiria ainda incluir a ABLN que, por ser uma associação, não pode estar incluída 
juridicamente no GA.  

Foi ainda sugerido que seja adicionado um acesso rápido em todos os ecrãs para a área 
reservada dos produtores de leite Agros, uma vez que são o público mais importante das 
empresas do GA e aqueles onde se deve promover o cooperativismo.  

A Agros deve ser a empresa central neste serviço, por ser a empresa-mãe das restantes 
empresas do Grupo, colocando-as como separadores sempre acessíveis com um acesso rápido, 
à semelhança do que acontece na app do Zomato e da Ryanair (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 - Interfaces das aplicações móveis do Zomato e da Ryanair 

 

Por último, foi ainda sugerido que a imagem inicial não faça alusão à promoção ao leite que, 
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apesar de ser um dos objetivos fundamentais do GA, não se enquadra no âmbito deste serviço 
uma vez que não se destina aos consumidores finais. O resultado desta sessão permitiu 
desenvolver a terceira e última fase da elaboração de protótipos do serviço (ver anexo H).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.2. Conclusão da fase de reflexão 

A elaboração de protótipos contribui para a visão holística da experiência do serviço ao longo 
do processo iterativo do seu desenho. Este método é particularmente importante uma vez que 
considera os diferentes momentos de encontro do serviço e todos os elementos que 
contribuem para a experiência do cliente (Sarmento, 2013).  

No caso dos serviços móveis, o interface é um elemento crucial da experiência que deve 
cumprir os requisitos de usabilidade e consistência, não descurando a interação dos clientes 
com os outros elementos do serviço, nomeadamente ao nível de conteúdos e funcionalidades.  

Este método e a sua validação com potenciais stakeholders do serviço (ver Figura 26), nos 
diferentes níveis e etapas do processo de desenho, forneceram um importante contributo para 
a conceção do serviço, permitindo oferecer ao cliente um serviço personalizado e 
diferenciador. Assim, é fundamental que todos os elementos-chave do desenho do serviço 
estejam perfeitamente integrados.  

As sucessivas transformações, alterações e validações do serviço com potenciais stakeholders, 
como resultado das diferentes abordagens que foram efetuadas, tiveram um importante 
contributo para o desenho do serviço (Goodwin, 2009), comprovando o seu processo 
iterativo.  

 
Figura 26 - Sessão de brainstorming com o Departamento de Marketing e Eventos 

Figura 25 - Fase 3 do desenvolvimento de mockups 
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7. Conclusões  

7.1. Conclusões do trabalho de investigação 

O desenho de soluções móveis está intimamente ligado com a compreensão dos aspetos mais 
valorizados pelos clientes, a fim de melhorar a sua experiência e fidelizá-los ao serviço. O 
Desenho de Serviços ajudou a demonstrar que é necessária uma abordagem multidimensional, 
com envolvimento dos diferentes atores, desde a gestão de topo às áreas operacionais e de 
contacto com o cliente, para que seja possível oferecer um serviço que o cliente 
verdadeiramente valorize.  

A conclusão deste projeto foi alcançada através do recurso às três fases do Design Thinking - 
Exploração, Geração de Ideias e Reflexão - e das respetivas ferramentas e métodos existentes, 
aliadas a diálogo e trabalho de campo intensivo com os diferentes departamentos da Agros e 
das restantes empresas do Grupo.  

Ao longo de todo o projeto foi utilizada uma linguagem simples e clara, acessível a qualquer 
pessoa, para que pudesse ser lida e interpretada por todos os intervenientes no projeto.  

O processo iterativo de conceção e revisão do desenho do serviço foi utilizado ao longo de 
todo o período de elaboração da dissertação.  

A revisão de literatura permitiu analisar com detalhe a disciplina de Desenho de Serviços, 
aplicada aos serviços móveis e, ainda, a experiência do cliente, assim como as soluções 
móveis existentes no mercado ligadas ao setor agropecuário, que forneceram importantes 
contributos para o desenho do serviço móvel em causa. O projeto iniciou com a fase de 
Exploração onde se efetuou uma pesquisa qualitativa de recolha de dados, com a realização de 
20 entrevistas semiestruturadas, e posterior validação das conclusões apuradas através de 
sessões de brainstorming e reflexão. Estas entrevistas permitiram recolher informações 
qualitativas acerca das características do serviço, funcionalidades da aplicação e ainda 
preocupações e limitações existentes.  

De seguida, a fase de Geração de Ideias, pela sua componente mais criativa, foi desenvolvida 
através da elaboração de duas ferramentas de desenho do serviço: o CVC e o SEB, que 
contribuíram para a melhor perceção e compreensão dos diferentes pontos de contacto com os 
clientes e a forma de oferecer um serviço criador de valor. Esta análise permitiu ainda 
identificar os possíveis pontos de falha de algumas atividades críticas do cliente como, por 
exemplo, o registo inicial no serviço.  

Por último, a fase de Reflexão, através da realização de protótipos que respeitem 
essencialmente condições de usabilidade e user-friendlyness, permitiu validar a solução final 
junto de alguns stakeholders deste serviço e ainda, validar as funções do serviço para lá do 
desenho do seu interface, considerando a pertinência dos seus conteúdos. A elaboração de 
protótipos envolve não só a interação com a tecnologia mas também com outros elementos da 
oferta do serviço - pessoas, evidência física e processos – permitindo ter em consideração 
todos os elementos relevantes que permitem oferecer uma verdadeira experiência ao cliente.   

Os contributos dos diferentes stakeholders foram ativamente incorporados no processo de 
desenho do serviço, através de ciclos iterativos de recolha de dados, criação de modelos, 
validação e aprimoramento do serviço. 
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Este serviço pretende estar o mais aproximado possível às reais necessidades dos clientes, 
razão pela qual se procurou envolver os diferentes stakeholders desta solução, apresentando 
um projeto final que cumpra todos os requisitos levantados no decorrer deste processo. 

As ferramentas de desenho do serviço, não sendo diretamente destinadas a programadores, 
dado que se focam noutro tipo de questões, são muito úteis para fases posteriores de 
desenvolvimento.    

Este projeto tinha como grande objetivo enquadrar as motivações que sustentam a criação de 
um serviço móvel no universo do setor agropecuário e identificar os principais interessados 
nesta solução. Não só se comprovou a necessidade de disponibilizar rapidamente este tipo de 
serviços como se demonstrou a capacidade do GA em fornecer um serviço diferenciador e 
inovador que lhe permita destacar-se da concorrência. Os serviços móveis são uma realidade, 
mesmo nos setores mais tradicionais, que oferecem infinitas possibilidades de inovação, 
funcionando como canais alternativos para a oferta de serviços e comunicação com os 
clientes. Os serviços móveis estão a mudar a forma como interagimos uns com os outros e 
com o mundo (Bentley & Barret, 2012).   

Para melhor compreensão das diferentes fases do projeto foi elaborado um cronograma de 
atividade (ver Anexo I).  

A amplitude deste serviço é grande, uma vez que as empresas do GA se especializaram em 
diversos serviços relacionados com o setor agropecuário, oferecendo uma gama completa e 
diversificada, a preços acessíveis. Ao contrário do que inicialmente se pensava, este serviço 
não será apenas para produtores de leite de Cooperativas associadas da Agros mas sim para 
todos os clientes do Universo Agros de Norte a Sul do país.  

Para terminar foram enunciadas as principais características que os potenciais stakeholders 
privilegiam na aplicação móvel concluindo que, além de necessitar de ser intuitiva e 
atualizável, deve compreender as diferentes empresas do GA como módulos independentes. 

Esta dissertação responde claramente aos objetivos de investigação inicialmente definidos, 
contribuindo para a literatura na medida em que valida o processo iterativo de desenho do 
serviço num contexto novo – o sector agropecuário.  

 

7.2. Próximos passos 

O serviço móvel desenhado fornece todos os inputs necessários ao arranque do projeto sendo 
agora necessário criar uma equipa multidisciplinar (Goodwin, 2009) dentro do GA para o seu 
desenvolvimento e implementação.  

Após constituição da equipa e definição das respetivas funções e papéis, de acordo com os 
conhecimentos e áreas de atuação de cada um, será necessário definir e aprovar junto da 
Administração da Agros, os serviços que irão ser disponibilizados, priorizando aqueles que 
são mais urgentes e, por isso, fundamentais. Esta definição permitirá seguir uma das sugestões 
recolhidas no decorrer das entrevistas efetuadas aos potenciais stakeholders acerca de 
desenvolver este projeto por módulos de forma a ir cativando os clientes do GA.  

De seguida, deve-se refletir e decidir se se deve programar, desenvolver e efetuar a 
manutenção da aplicação móvel internamente ou subcontratar este serviço. Conforme foi 
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mencionado, o GA possui colaboradores capazes de desenvolver todas as fases deste projeto, 
sendo necessário refletir se estrategicamente se pretende alocar o tempo que será necessário a 
este projeto aos recursos internos da empresa.  

Posteriormente, será necessário dotar os colaboradores do GA com contacto direto com os 
clientes, das ferramentas e conhecimentos necessários para conseguirem divulgar e ajudar na 
utilização do serviço móvel a disponibilizar.  

É ainda relevante que os colaboradores das Cooperativas associadas da Agros sejam 
sensibilizados para a importância deste serviço e lhes seja dada formação na sua utilização, 
uma vez que têm um contacto mais próximo e regular com os produtores de leite, que 
constituem uma parte essencial do público-alvo deste serviço com os quais a Agros pretende, 
por sua vez, melhorar e fomentar a relação e comunicação.  

Por último, recomenda-se que, através das informações que este serviço vai disponibilizar ao 
GA, se crie um programa de fidelização onde os clientes que mais compram produtos e 
serviços ao Grupo podem usufruir de determinados benefícios seja através da aplicação de 
descontos, promoções ou prémios.  
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ANEXO A: Mind Map do Serviço Móvel 
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ANEXO B: Fotografias ilustrativas da visita a uma exploração leiteira 

 

 

 

 

Figura 27 - Visão geral de uma 
exploração leiteira 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Visão geral de uma 
exploração leiteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29 - Robot de ordenha 
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ANEXO C: Guião das questões colocadas nas entrevistas 

 

As questões colocadas aos colaboradores das empresas do GA e das Cooperativas foram as 
seguintes: 

Q1: Considera relevante o GA disponibilizar um serviço móvel aos seus clientes?  

Q2: Considera que este serviço será uma mais-valia para os produtores de leite? Caso sim, 
porque razão(ões)? 

Q3: E para as empresas do GA, considera uma mais-valia? Caso sim, porque razão(ões)? 

Q4: Que tipo de informações e conteúdos considera que devem ser disponibilizados? 

Q5: E que tipo de serviços? 

Q6: Que outro tipo de funcionalidades considera que deve possuir a aplicação móvel? 

 

Aos informáticos, colaboradores da Agros, foi ainda adicionada a seguinte questão:  

Q7: As diferentes aplicações e plataformas informáticas existentes nas empresas do GA 
permitem a sua integração numa aplicação móvel? 

 

As questões colocadas aos produtores de leite foram as seguintes: 

Q1: Considera relevante o GA disponibilizar um serviço móvel aos produtores de leite?  

Q2: Considera que este serviço móvel será uma mais-valia para si? Caso sim, porque 
razão(ões)? 

Q3: Quais são as características que mais privilegia numa aplicação móvel? 

Q4: Que tipo de informações e conteúdos considera que devem ser disponibilizados? 

Q5: E que tipo de serviços/ funcionalidades? 
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ANEXO D: Estudo Qualitativo – construção das dimensões e exemplos de frases 
dos entrevistados 

Dimensões Construção das dimensões Exemplos de frases dos entrevistados 

Smartphones e 
novas tecnologias 

Decorre da preocupação acerca 
do nível de adesão do universo 
de potenciais clientes a 
smartphones e novas 
tecnologias 

“A grande maioria terá smartphones e aptidão 
para as novas tecnologias.” 
“Somos os primeiros responsáveis para avançar 
para o mundo digital.” 
“(…) cada vez mais as pessoas estão ligadas às 
redes sociais e novas tecnologias embora haja 
uma faixa etária com mais dificuldades.” 

Opinião acerca da 
disponibilização 
do serviço móvel 

Nó mais importante para aferir 
se o GA deve ou não apostar 
neste serviço. Todos os 
entrevistados forneceram 
feedback positivo neste tópico.  

“É muito interessante e até urgente.” 
“O GA disponibilizar uma App que lhes ajuda 
(aos clientes) a gerir a exploração é algo que a 
concorrência não oferece.” 
“Contribui para um setor leiteiro sustentado e 
equilibrado com maior força para combater 
adversidades que possam surgir.” 

Informações a 
disponibilizar 

A informação que o GA dispõe 
dos seus clientes é vasta 
devido à relação duradoura que 
as caracteriza. Esta informação 
foi apurada por empresa, 
devido às diferentes 
especificidades e áreas de 
atuação de cada uma.  

“A informação é vasta, desde (…)” 
“Vejo a aplicação como um meio para 
disponibilizar e absorver informação.” 
“Fornecer mais informação aos produtores 
para que os mesmos valorizem ao máximo a sua 
matéria-prima, tornando as suas explorações 
mais eficientes.” 

Características de 
uma App 

Identificar as características 
gerais e específicas mais 
valorizadas neste tipo de 
aplicações móveis.  

“(…) simples e atualizada.” 
“(…) muito intuitiva e fácil de manusear.” 
“(…) não complicar o utilizador, muito bem 
testada e muito correta.” 
“(…) de acordo com os perfis acedem a 
determinado tipo de informação.” 

Funcionalidades 
de uma App 

Identificar as funcionalidades 
mais valorizadas pelos 
potenciais clientes. Algumas 
das funcionalidades 
identificadas respeitam a uma 
empresa em específico mas, na 
sua generalidade, são 
transversais.  

“Criar um módulo independente para Eventos 
que se pode chamar, por exemplo, 
AgroEventos.” 
“Utilizar a app como ferramenta de 
comunicação de campanhas e promoções e de 
lançamento de novos produtos e/ou serviços.” 
“Permitir efetuar encomendas, através da 
disponibilização de uma loja online simples e 
intuitiva.” 

Vantagens para 
as empresas 

Este serviço traz vantagens 
para as empresas do GA? 
Porquê? 

“A união entre as empresas (do GA) seria algo 
que nenhum concorrente consegue oferecer, por 
exemplo, quando um paciente vai ao hospital e é 
analisado por diferentes áreas sendo 
encaminhado para aquela que poderá 
solucionar a sua doença.” 
“Comunicar em tempo real e a custos 
reduzidos.” 
“Partilha de informação entre empresas que 
permitirá fazer análise de causas e 
consequências mais acertada.” 
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Vantagens para 
os potenciais 
clientes 

Este serviço traz vantagens 
para os clientes? Porquê? 

 “Ferramenta de trabalho que ajuda a tomar 
decisões de gestão fundamentadas e 
sustentadas, minimizando problemas e 
prejuízos.” 
“Ajuda a tornar a exploração mais eficiente 
dado que concentra numa única plataforma todo 
o tipo de informações e dados disponíveis.” 
“Aproximação e proximidade às empresas do 
GA.” 
“Assistência técnico-comercial mais 
disponível.” 

Temas 
relacionados com 
a AgroSemana 

Identificar se a aplicação pode 
ser utilizada no âmbito da 
AgroSemana (feira agrícola) e 
de que forma.  

“É uma oportunidade para divulgarmos eventos 
a decorrer na feira.” 
“Podem ser enviados convites e desafios, a fim 
de cativar e envolver o público.” 
“Podemos transmitir em direto os seminários, 
workshops, concertos, etc.” 

Temas 
relacionados com 
as Cooperativas 

Identificar o papel que as 
cooperativas agrupadas da 
Agros podem representar neste 
serviço.  

“Possuir um perfil de utilizador com acesso a 
encomendas e histórico.” 
“Terão um papel preponderante na ação de 
formação e sensibilização deste serviço aos 
produtores associados.” 

Preocupações 
relacionadas com 
o serviço móvel 

As preocupações são de 
diversos âmbitos desde 
relacionadas com a app, a 
confidencialidade da 
informação e, ainda, com a 
partilha de informações entre 
as diferentes empresas do GA. 

“A primeira fase da aplicação pode ser uma 
extensão das informações disponíveis no website 
e depois ir-se desenvolvendo módulos.” 
“Riscos associados à informação em tempo 
real.” 
“Confidencialidade da informação.” 
“Não temos ainda um processo definido e 
maduro ao nível da partilha de informação 
entre empresas do GA." 
“Rede móvel nas explorações é por vezes fraca 
ou até inexistente.” 

Questões 
informáticas 

Apesar deste projeto não 
abordar questões informáticas, 
tentou-se antecipar algumas 
questões que pudessem ter 
impacto no desenho do 
serviço. 

“A Agros possui recursos internos capazes de 
desenvolver e efetuar a manutenção desta 
plataforma.” 
“Em termos gráficos deve procurar-se uma 
empresa externa apesar de também possuirmos 
recursos capazes de o fazer (apenas não têm 
disponibilidade de tempo).” 
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ANEXO E: Opinião acerca da disponibilização do serviço móvel através de 
exemplos de frases dos entrevistados 

Tema Opinião acerca da disponibilização do serviço móvel 

Vantagens para o GA 

“É um grande ponto a favor do GA mas ainda melhor para os 
agricultores.” 
“É preciso fomentar a ideia de que o GA não está cá para “tramar” os 
agricultores.” 
“O GA existe para o melhor possível servir os agricultores.” 
“Ajudaria a colocar os agricultores dentro da organização e permitiria a 
interação entre todos os produtores do GA.” 

Vantagens para o Setor 
Agropecuário 

“Contribui para um setor leiteiro sustentado e equilibrado com maior 
força para combater adversidades que possam surgir no setor.” 
“Os agricultores precisam de ajuda para se tornarem mais eficientes.” 
“Permite servir melhor os agricultores.” 

Acessibilidade e 
rapidez de informação 

“Torna a informação mais rápida e eficiente.” 
“É esse o futuro e quanto mais informação chegar ao agricultor, 
melhor.” 
“Fornece mais informação aos agricultores para que os mesmos 
valorizem ao máximo a sua matéria-prima, tornando as explorações mais 
eficientes.” 
“Todos os agricultores têm interesse em ter dados referentes à sua 
exploração, desde que se garanta a confidencialidade da informação.” 
“Permite visualizar mais rapidamente a informação, apoiando a gestão 
das explorações.” 
“Estas aplicações são essencialmente um meio de comunicação.” 

Novas tecnologias 

“Cada vez mais as pessoas estão ligadas às redes sociais e às novas 
tecnologias embora haja uma faixa etária com mais dificuldades.” 
“A maioria dos serviços já é informatizado pelo que não faz sentido o GA 
não caminhar nesse sentido.” 
“O GA é o primeiro responsável para avançar para o mundo digital.” 
“Todas as empresas caminham para este tipo de serviços por isso é muito 
útil e interessante que o GA o faça também.” 
“Os agricultores já solicitam este tipo de serviços.” 
“Existem muitas pessoas formadas no setor com capacidade para 
utilização deste tipo de tecnologias.” 

Relacionamento com 
os clientes 

“O GA disponibilizar um serviço que ajude os agricultores a gerir a 
exploração é algo que a concorrência não oferece, apresentando-se como 
um fator diferenciador.” 
“Fomenta a relação e permite estar mais presente.” 
“A comunicação é um dos aspetos fundamentais entre fornecedor e 
cliente.” 

Outros 
“É muito interessante e até urgente.” 
“O paradigma mudou e fala-se menos em produtividade e mais em 
rentabilidade.” 
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ANEXO F: Mockups – fase 1 
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ANEXO G: Mockups – fase 2 
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ANEXO H: Mockups – fase 3 
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22

FEV

1 s

Pesquisa e reflexão

Objetivos de investigação

Pesquisa de artigos científicos

Preparar entrevistas

Realizar entrevistas

Conclusões

Descrição dos requisitos

Elaboração

Validação

Revisão

Conclusões

Próximos passos

Etapas MAR ABR MAI JUL

Planeamento

Revisão de Literatura

Identificação de necessidades

Protótipo

JUN

Conclusão

2 s

10 s

6s

6s

ANEXO I: Cronograma das diferentes fases do projeto 
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