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Resumo 

O surf é uma modalidade que tem vindo a crescer imensamente ao longo dos anos. Apesar 

de hoje em dia já haverem aplicações que servem os surfistas com ferramentas muito úteis, ainda 

existem alguns surfistas iniciantes e intermédios que sentem a necessidade de apoio e de 

desenvolver uma prática consistente suportada pelos pares para continuar a sua evolução.  

Sente-se, portanto, a falta de aplicações de surf em grupo, que permitam a partilha de 

conteúdos, a visualização de surf reports de pessoas presentes nos locais, o agendamento de 

surfadas em grupo e a realização de outras tarefas. Esta dissertação apresenta um protótipo de 

uma aplicação para surf em grupo, que responde a este tipo de necessidades, e a respetiva 

avaliação de usabilidade.  

O objetivo central deste estudo é identificar as funcionalidades-chave para o público alvo da 

aplicação e desenhar, prototipar e avaliar formas de implementar estas funcionalidades, chegando 

assim a uma solução.  

Neste estudo descritivo foi adotada uma abordagem qualitativa através da avaliação de 

usabilidade do protótipo da aplicação. A metodologia utilizada é a investigação de 

desenvolvimento de tipo 1. Os instrumentos usados são: questionários e entrevistas iniciais, 

persona, cenários de utilização, protótipo, preparação e condução do teste / sessão de avaliação 

de usabilidade — com a aplicação de um questionário de background inicial, teste de usabilidade, 

debriefing interview e questionário de System Usability Scale (SUS).  Os participantes são 

surfistas. 

Os resultados indicam o seguinte: este tipo de aplicação incentiva uma maior prática do 

desporto; as funcionalidades mais procuradas pelos utilizadores neste tipo de aplicação são o Surf 

report ( de pessoas presentes nos locais) e a criação de sessões ( públicas e privadas ); a integração 

das funcionalidades na aplicação também vai ao encontro às expectativas dos utilizadores. 

Durante o estudo fizeram-se sentir algumas limitações e constrangimentos tais como: o 

défice de animações do software Adobe Experience Design (XD), a escassez de surfistas 

disponíveis para testes e o pouco conhecimento inicial de usabilidade. 

Como trabalho futuro, é pertinente testar novamente a aplicação já com o chat implementado 

e com as melhorias sugeridas nos testes de usabilidade, continuando assim o ciclo iterativo do 

produto. Seria interessante lançar o produto no mercado e observar as reações, verificando se 

corresponde às expectativas dos utilizadores. 



 

Abstract 

Surf is a sport that has been growing exponentially. Nowadays, there are many applications 

in our society that help surfers with very useful tools, however, we can still observe that there are 

many beginners and intermediate surfers who need support to develop a consistent peer-supported 

practice to continue their evolution. 

It is crucial to work on surf in group applications that enable: the sharing of contents, give 

and observe surf reports in first person, schedule surf sessions in group and do other things.  

This dissertation presents a prototype of an application that responds to that kind of needs.   

The main objective of the study is to identify the key features for the main target of the 

application, such as, design, prototype and evaluate ways of applying those features, to achieve a 

solution.  

In this descriptive study a qualitative approach was adopted through the usability evaluation 

of the application prototype. The methodology used was the type 1 investigation of involvement 

and the instruments used are: initial interviews and questionnaires, persona, usage scenarios, 

prototype, preparation and moderation of the test / usability evaluation session  — with the 

application of a questionaire background questionaire, usability test, debriefing interview and 

background questionaire, test, debriefing interview and System Usability Scale questionnaire 

(SUS). The participants are surfers. 

The results show that an application of this kind encourages a major practice of the sport; 

that the most wanted features in this applications are surf report ( reports of the people on the 

spots ) and creation of sessions ( private and public ) and that the integration of the features in the 

application meets the users expectations. 

During the study there were some limitations and constraints like: the few animations of 

Adobe XD; the lack of surfers for usability testing;  the little usability knowledge. 

 The challenge in future works is to test again the application with the chat integrated. It 

will be also necessary to add the improvements based on the feedback of the usability tests and 

continue this way the iterative cycle of the product. It would be interesting to launch the 

application in the market and observe how users react and if the product matches the users 

expectations. 
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Introdução 

Contexto, Enquadramento e Motivação 

A prática desportiva de surf é uma modalidade que tem vindo a crescer exponencialmente. 

Em Portugal, são cada vez mais as pessoas que praticam este desporto. (Sequeira, 2016)  

Como consequência da evolução significativa da modalidade, foram surgindo portais e 

aplicações de apoio ao desporto e torna-se mesmo necessário que as tecnologias acompanhem 

este fenómeno. Apesar de hoje em dia já haver muita tecnologia (Richmond, 2015; Mehta, 2017, 

p. 32), principalmente aplicações que servem os surfistas com ferramentas muito úteis, ainda 

existem algumas lacunas por resolver, nota-se a falta de apoios da comunidade para alguns 

surfistas iniciantes e intermédios. Muitos destes praticantes de surf não têm um grupo para surfar 

e necessitam assim de apoio para desenvolver uma prática suportada pelos pares , de forma a 

continuarem a sua evolução no desporto. A ausência do surf report 1na primeira pessoa (opiniões 

de surfistas presentes no local em questão), a falta de informação sobre os locais para a prática, a 

dificuldade em analisar o estado do mar e previsões, a falta de companhia para surfar de alguns 

surfistas e uma certa ausência na partilha de conhecimento entre os praticantes do desporto, são 

lacunas que devem ser colmatadas. Assim, os surfistas iniciantes e intermédios poderão 

desenvolver uma prática mais consistente, e suportada pelos pares. 

Sente-se a falta de aplicações que permitam aos utilizadores a partilha de conteúdos, a 

visualização de surf reportsde pessoas presentes nos locais, o agendamento de surfadas em grupo 

e a realização de muitas outras tarefas. Isto porque na Google Store e na App Store a maior parte 

das aplicações existentes são de surf report e de previsões.  Com estas aplicações é apenas possível 

verificar o estado do mar através de câmaras (colocadas nas praias) e ver previsões. Nas previsões 

normalmente, é mostrada a velocidade do vento, o tamanho das ondas, o período (tempo entre 2 

vagas consecutivas), entre outros aspetos relacionados com o estado do mar. 

A criação de uma aplicação com o objetivo de promover o surf em grupo pode estimular a 

prática do desporto? Uma “rede social de surf”, com funcionalidades como a criação de grupos e 

                                                      
1 O surf report na primeira pessoa consiste na opinião dada pela pessoa que fez o report das condições do mar ( com 

foto, comentários, etc ), tendo estado presente no local.   
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sessões de surf, a partilha de conteúdos, entre outras coisas, pode ser útil?… Complementaria 

aquilo que já está muito explorado em termos de portais e aplicações com funcionalidades?  

Este projeto torna-se relevante, por constituir parte importante para a prática do surf em 

comunidade. O surf report na primeira pessoa é sempre relevante, pois existem muitas pessoas a 

iniciarem-se na modalidade, que precisam de apoio. Nem todo o indivíduo tem um grupo para 

surfar e, mesmo para aqueles que já têm companhia para praticar o desporto, é sempre útil ter 

uma aplicação para organizar surfadas e para partilhar conteúdos. Torna-se, por isso, importante 

investir cada vez mais em aplicações mais focadas em fortificar os laços da comunidade. Isto de 

forma a que cada surfista se sinta confortável, motivado e tenha mais apoio para a prática do 

desporto. 

Problema, Hipótese e Objetivos de Investigação 

O problema central deste estudo é, portanto, identificar as funcionalidades-chave para este 

público e desenhar, prototipar e avaliar formas de implementar estas funcionalidades, chegando 

assim a uma solução. Testando também depois as funcionalidades com os potenciais utilizadores. 

Com este estudo, também pode ser pertinente investigar se uma aplicação mobile de comunidade 

influencia de forma positiva a prática do desporto, neste caso o surf.  

Estas são as questões de investigação:  

- Será que uma aplicação que suporte o espírito em comunidade incentiva uma maior prática 

do desporto e consequente crescimento? 

- Quais são as funcionalidades mais procuradas/mais úteis de uma “rede social de surf” – 

nomeadamente a criação de grupos e sessões de surf, a partilha de conteúdos, entre outras coisas— 

numa aplicação de rede social para surf? 

- As funcionalidades testadas vão de encontro às expectativas dos utilizadores? 

Voltando ao problema central do estudo, será então necessário efetuar uma recolha de 

informação junto dos participantes da experiência, neste caso os surfistas, para apurar quais são 

as suas reais necessidades e ver quais as sugestões de cada indivíduo, de forma a poder obter uma 

aplicação melhor e mais completa relativamente ao que já existe. O objetivo desta dissertação é 

desenvolver um protótipo de uma aplicação para surf em grupo que responda às necessidades dos 

surfistas iniciantes e intermédios, que não têm um grupo para surfar e fazer a respetiva avaliação 

de usabilidade. No entanto, isto não invalida que surfistas que já tenham companhia para a prática 

do surf usem a aplicação também. Eles podem usá-la para agendar surfadas de uma forma mais 

eficiente, partilhar experiências entre eles e realizar outras ações.  
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Metodologia de Investigação 

Neste estudo descritivo foi adotada uma abordagem qualitativa, através da avaliação de 

usabilidade do protótipo da aplicação.  A metodologia utilizada é a investigação de 

desenvolvimento de tipo 1. Tal como descrito por Rubin & Chisnell (2008) os instrumentos 

utilizados foram: questionários e entrevistas iniciais, persona, cenários de utilização, protótipo, 

preparação e condução do teste / sessão de avaliação de usabilidade — com a aplicação de um 

questionário de background inicial, teste de usabilidade, debriefing interview e questionário de 

System Usability Scale (SUS) (Brooke, 1986; Brooke, 2013). 

Os participantes da experiência são surfistas do Norte, uma parcela dos potenciais 

utilizadores que eventualmente poderiam vir a utilizar a aplicação. 

Relativamente à calendarização dos trabalhos, foram realizados questionários e entrevistas 

iniciais, de 28 a 30 de outubro, para determinar a validade da ideia e as reais necessidades do 

público alvo da aplicação. No início de fevereiro foi feito o levantamento de requisitos e definida 

uma persona com os respetivos cenários de utilização na aplicação. Os primeiros Sketches 

começaram a ser desenvolvidos no final de fevereiro e os wireframes foram realizados entre o 

início e meados do mês de março. O protótipo de alta fidelidade foi desenvolvido entre o final de 

mês março e início do mês de maio, sensivelmente. O plano de testes foi criado a meio do mês de 

maio e os testes de usabilidade foram realizados no final do mês de maio, nos dias 25 e 26.  

Estrutura da Dissertação 

Este documento está organizado em 5 capítulos.. O capítulo 1 faz uma revisão do estado da 

arte, que inclui tópicos relevantes para o tema e trabalhos relacionados com aplicações mobile 

dedicadas ao surf em comunidade. Foram escolhidos para análise três casos de estudo — Glassy 

Surf Report Forescast, Swell Info Surfcrew e Goflow. Estes casos foram úteis para tomar 

conhecimento daquilo que o mercado já oferece, obtendo assim um importante ponto de partida 

para inovar e melhorar relativamente ao que já existe com o protótipo.  

O capítulo 2 aborda o design e a metodologia de investigação utilizados no estudo. São 

mencionadas as amostras e a sua caracterização, os instrumentos e as técnicas utilizadas para 

adquirir e analisar dados.  

No capítulo 3 é apresentado o projeto, explicando o conceito da aplicação e o seu público 

alvo, é também descrita a persona e os cenários de utilização e é demonstrado o processo de 

desenvolvimento da interface. 

A apresentação e discussão dos resultados do estudo é feita no capítulo 4. Finalmente no 

capítulo 5, são apresentadas as conclusões tiradas deste estudo, os principais resultados, 

limitações e possível trabalho futuro. 
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1. Revisão Bibliográfica 

1.1 Introdução 

Nos últimos anos, nomeadamente desde o surgimento da internet em Portugal, em meados 

dos anos 80, tem-se assistido a uma evolução frenética da tecnologia. É cada vez mais notório 

que as plataformas web e mobile assumem um papel importantíssimo na nossa sociedade.  

A previsão do conceituado ex-diretor executivo da Apple, Steve Jobs, estava correta. Os 

dispositivos móveis vieram mesmo revolucionar a forma como as pessoas hoje em dia 

comunicam, fazem negócios, consomem entretenimento e como gerem as suas vidas. Tudo graças 

às aplicações mobile (Richmond, 2015). 

Ao longo dos anos, os telemóveis mudaram de um simples dispositivo de comunicação, para 

uma ferramenta operacional que se tornou o foco de muitas empresas, devido às suas 

características. O avanço da tecnologia mobile, a maior velocidade de acesso aos dados e as novas 

interfaces interativas dos telemóveis proporcionam uma experiência de navegação totalmente 

nova e rica para os utilizadores. Uma das maiores causas para esse fenómeno é o aparecimento 

das aplicações mobile, que na última década têm sido desenvolvidas em abundância, tanto para 

IOS, como para sistemas Android.  

Se recuarmos no tempo, verificamos que o progresso nesta área é significativo. Os 

smartphones e aplicações mobile revolucionaram o fluxo da informação em termos de interação 

humana, negócio, entretenimento, ciência e educação (Mehta, 2017, p. 32). 

Estes tipo de tecnologia de fácil acesso que, nos dias de hoje, podem ser utilizados para 

realizar diversas tarefas, segundo Mehta, também têm impacto nos negócios: “As aplicações 

mobile têm impacto nos utilizadores, mas também desempenham um papel importante nos 

negócios. Muitas empresas estão a ter lucro devido à utilização das aplicações mobile. As 

aplicações mobile têm impacto na sociedade.“ (2017, p. 32) 

Considerando que a usabilidade dessas plataformas depende de diversos fatores relacionados 

com as características dos telefones, tais como: resolução de ecrã, capacidade hardware, memória, 

conexão, possibilidades de interação, entre outros, as empresas, ao longo dos anos, tentam 

melhorar e potenciar os dispositivos móveis ao máximo em todos esses aspetos.  (Islam, Islam, & 

Mazumder, 2010, p. 72) 
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1.2 Aplicações mobile 

Existem vários artigos que abordam o conceito e a definição dada pelos autores é 

praticamente sempre a mesma. O estudo de Mehta (2017), por exemplo, diz o seguinte: 

Uma aplicação mobile é um software, desenvolvido especialmente para ser usado em 

dispositivos wireless computacionais, pequenos, ao invés de ser usado em portáteis ou 

computadores fixos. Estes softwares são desenhados para correr em equipamentos, tais como 

Smartphones ou Tablets. A maioria desses dispositivos são vendidos com apps já incorporadas, 

tais como, programa de mapeamento, uma aplicação para comprar música ou outro tipo de 

conteúdo e outras aplicações. ( p. 32) 

Já Islam, Islam e Mazumder no seu estudo, (2010) defendem que “as aplicações são 

constituídas por softwares ou um conjunto de programas que correm num dispositivo mobile e 

realizam certas tarefas para o utilizador.” (p. 72) 

Também é importante compreender que hoje em dia estas plataformas inserem-se em 

diferentes categorias e têm diversas áreas de aplicabilidade.  Na Google Play estão registadas 33 

categorias de aplicações e na App Store da Apple, 24. (ThinkMobiles, s.d.)  

Consoante o gráfico (Figura 1), é possível constatar que as categorias mais populares na 

Apple App Store em 2018 são: jogos, negócios, educação, lifestyle, entretenimento, utilidades, 

viagens, saúde e fitness, livros, comida e bebida, produtividade, música, finanças, fotos e vídeos, 

referências, desporto, redes sociais, notícias, medicina e compras.  (Statista, 2018) Isto significa 

que hoje em dia, as aplicações mobile acompanham a grande maioria das áreas intrínsecas na 

nossa sociedade.  
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Figura 1: Categorias mais populares na Apple App Store em janeiro de 2018. 

 

No que toca à parte da comunicação, através do dispositivo móvel, podemos navegar pela 

internet, interagir através de chat de voz, ou aceder a plataformas como o Twitter, Facebook, 

Instagram, entre outras. Hoje em dia, todos os telefones têm uma aplicação de Facebook. Com 

estas plataformas, os utilizadores podem interagir entre eles, em qualquer local que estejam. Para 

chat, pode ser usado o Messenger. A área de serviços também está muito presente no nosso dia a 

dia. O sistema de GPS inclui-se nesta categoria. A localização em tempo real no mapa, sistema 

de navegação, rastreamento de veículos, etc., são as principais funcionalidades de aplicações que 

usam o sistema de GPS dos smartphones. O Google maps, que é conhecido mundialmente por 

possibilitar aos utilizadores localizar qualquer lugar, faz parte deste lote de aplicações. 

Quanto a aplicações de informação, através delas, um indivíduo pode ver produtos, 

selecioná-los e até fazer compras.  É possível também fazer pagamentos em restaurantes ou outros 

estabelecimentos, através das aplicações, entre outras coisas.  

Em termos de conteúdos de multimédia e de entretenimento, através da aplicação de 

youtube, por exemplo, os utilizadores dos dispositivos móveis, podem visualizar vídeos e filmes 

e também ouvir música.  

Ainda na área do entretenimento, naquelas que se destinam às crianças, existem variadas 

aplicações de jogos.  (Islam et al., 2010, p. 73,74) Isto são apenas algumas das funcionalidades e 
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categorias das aplicações. Como se pode constatar no estudo realizado com foco nas categorias 

de aplicações na App Store acima, elas são mesmo muitas. 

1.2.1 História das aplicações mobile 

Não existem muitos estudos científicos que relatem com exatidão a história das aplicações 

mobile.  Contudo, ainda existem alguns artigos que dão algumas pistas sobre a evolução desta 

indústria, que hoje em dia está tão presente na nossa sociedade. 

É impossível abordar o início deste tipo de tecnologia, sem falar do primeiro telemóvel. O 

primeiro foi apresentado por John F. Mitchell e por Martin Cooper da Motorola em 1973, 

utilizando um aparelho com cerca de 4,4 kg. Em 1983, apareceu o DynaTAC 8000x, o primeiro 

telemóvel a ser vendido comercialmente. Desde então, a tecnologia foi evoluindo a uma 

velocidade impressionante. (Ding, 2014)  

Segundo Islam, Islam and Mazunder (2010, p. 72), inicialmente as aplicações mobile, dos 

primeiros telemóveis, consistiam apenas em alarmes, calculadoras, entre outros softwares. Por 

essa altura, a população usava os dispositivos, para tarefas simples, tais como, receber chamadas, 

enviar mensagens, fazer cálculos, etc. Contudo, nesse tempo, os programadores deste tipo de 

tecnologia já previam que, no futuro, estes sistemas iriam ter mais funcionalidades e iriam ser 

utilizados por toda a gente. Uma das primeiras aplicações que surgiu (com o objetivo de entreter), 

foi o jogo Snake. Foi criado em 1998 para os telemóveis Nokia e foi um sucesso. (Ding, 2014) 

O acontecimento chave que estimulou evolução dos smartphones e aplicações mobile foi o 

lançamento do primeiro iPhone. (Mehta, 2017, p. 33) Por esta altura, já havia um modo de aceder 

aos dispositivos, através de um menu touch screen, onde se podia aceder a uma grande variedade 

de aplicações mobile. (Islam et al., 2010, p. 73) O surgimento do iPhone veio colocar a tecnologia 

mobile, em particular os smartphones, no “mainstream”.  Este tipo de tecnologia emergiu como 

uma alternativa realista aos meios tradicionais de acesso à informação. O facto de muitos 

negócios, em fase de desenvolvimento, que agora começam a ter websites otimizados para 

dispositivos mobile, mostra o modo como toda esta evolução transformou a área dos negócios à 

nossa volta. (Mehta, 2017, p. 33) 

A evolução da tecnologia até à contemporaneidade realça a velocidade com que os 

dispositivos móveis se tornaram parte integrante das nossas vidas.  

O telemóvel veio substituir muitos aparelhos domésticos e pode ser considerado o 

entretenimento da humanidade. Atualmente, o smartphone é um dispositivo que acompanha o 

homem no dia a dia e tem diminuído a sua dependência para com muitos outros equipamentos. 

Isto porque é semelhante a um supercomputador com diversas funcionalidades. A evolução desta 

tecnologia parece ser para continuar. De ano para ano, os estes dispositivos ganham cada vez mais 

funcionalidades. (Mehta, 2017, p. 33) 
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1.2.2 Impacto das aplicações  

Em 2010, segundo Islam, Islam and Mazunder (2010) já a maioria da população dos países 

desenvolvidos, na Europa e América, não conseguia sair de casa sem telemóvel. Mas não é só nos 

países desenvolvidos que a utilização de aplicações mobile cresce rapidamente. Nos países em 

desenvolvimento este fenómeno, também está presente. (p. 73) 

O dispositivo permite-nos fazer uma grande variedade de tarefas, mas o que torna estes 

aparelhos tão úteis, são as aplicações.  

Em todo o mundo, as pessoas acordam e automaticamente abrem uma das várias aplicações 

que têm instaladas nos dispositivos. (Unicode, 2017) 

Um estudo feito em 2018 pela Statista ( Statista – The portal for statistics) mostra o aumento 

de utilizadores de smartphones desde 2014 até 2020 em biliões. Como se pode ver no gráfico 

(Figura 2) a evolução é muito significativa e estima-se que em 2020 o número de utilizadores irá 

aumentar para 2.87 biliões de pessoas. (Statista, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Número de utilizadores de smartphones de 2014 até 2020 a nível mundial. 

(biliões) 

 

Um estudo realizado pela Google em 2016, baseado no comportamento dos seus 

utilizadores, revela também alguns factos interessantes sobre os dispositivos mobile (Figura 3). 

Estima-se, por exemplo, que em média 80 % das pessoas utilizam smartphones, 67 % usam 

computador pessoal (PC) e 16 % usam tablet. (Google, 2016, p. 6) 
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Figura 3: Média de utilização diária dos dispositivos pelos utilizadores. 

 

Num dia normal, mais do que 1 em 4 utilizadores utilizam apenas smartphones. É quase o 

dobro daqueles que só usam computador pessoal num dia vulgar. No que toca a percentagens 

(Figura 4), por dia, 27 % das pessoas usam apenas smartphones, face a 14 % que usam apenas o 

computador.  (Google, 2016, p. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Média de utilização diária dos dispositivos pelos utilizadores. 

 

Relativamente ao tempo de utilização dos dispositivos (Figura 5), calcula-se também que as 

pessoas passam em média 3 horas por dia em smartphones. A média do tempo de utilização em 

computadores e tablets é inferior. Nos computadores é de 2 horas por dia e nos tablets 1 hora e 

pouco. (Google, 2016, p. 8) 
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Figura 5: Tempo médio de utilização gasto por dia nos dispositivos. 

 

A Google também revela que existem mais pesquisas feitas em dispositivos mobile do que 

computadores (Figura 6) e que mais de metade de todo o tráfego de internet vem agora dos 

smartphones e telemóveis.  (Google, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: As pessoas usam os smartphones mais do que nunca. 

 

Todos estes números comprovam que o nosso planeta está a tornar-se cada vez mais mobile. 

E como consequência desta utilização dos dispositivos mobile e da sua constante evolução, a 

indústria das aplicações mobile afirma-se cada vez mais na nossa sociedade. 

No gráfico (Figura 7) vemos um salto de quase 50 biliões de downloads de aplicações entre 

2016 e 2017. Enquanto que em 2016 registaram-se 149 biliões de downloads em 2016 

verificaram-se 197 biliões. Um número muito significativo que mostra que esta indústria não vai 
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parar de crescer. De acordo com as previsões do gráfico, até 2021, o número total de downloads 

de plataformas mobile irá atingir os 352 biliões. (Statista, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Número de downloads de aplicações mobile em 2016, 2017 e 2021. (biliões) 

 

Nos gráficos (Figura 8 e 9) pode-se constatar o número de aplicações disponíveis nas 

respetivas lojas. Em 2017, na Apple App Store, estiveram disponíveis 2.2 milhões de aplicações 

(Figura 8). (Statista, 2018)  No mesmo ano, o número de aplicações acessíveis na Google Play 

Store atingiu 3 milhões  (Figura 9). Tudo somado são cerca de 5.2 milhões de aplicações 

disponíveis.  (Statista, 2018) 
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Figura 8: Número de aplicações disponíveis na App Store 2017-2018 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Número de aplicações disponíveis na Google Play Store desde dezembro de 2009 

até dezembro de 2017. 

 

Ao longo dos anos também se tem vindo a perceber que o tempo de utilização das aplicações 

mobile é cada vez maior a nível mundial. Os utilizadores passam cada vez mais horas a navegar 

nestas aplicações (Figura 10 e 11). Na figura 10, por exemplo, podemos observar que na 

Argentina a média de utilização de aplicações mobile de minutos por mês é de 5344. (Statista, 

2018) É o valor mais alto, considerando que a seguir está o Brasil com uma média de 4080 
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minutos por mês de utilização. A figura 11 mostra, por exemplo, que em média no Brasil são 

usadas 12 aplicações por dia. Números impressionantes também.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Número médio mensal de minutos de utilização de aplicações mobile por 

visitante a nível mundial, maio de 2017. 

 

Figura 11: Número médio de aplicações usadas por dia por utilizadores de smartphones, 

Q1 2017. 

 

Já um estudo feito pela empresa ComSource revela quais são as aplicações mobile mais 

usadas em todo o mundo por pessoas maiores de 18 anos (Figura 12). O Facebook aparece em 
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primeiro lugar como a aplicação mais usada, depois vem o Messenger, o Youtube, o Google 

Search, o Google Maps e o Instagram. As redes sociais aparecem claramente em força. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Top 10 de aplicações mobile mais usadas por pessoas maiores de 18 anos em 

2017 (Android e IOS) 

 

A grande variedade de aplicações existentes na Play Store simplificou a vida a muitas 

pessoas, assumindo um papel cada vez mais importante na nossa sociedade. 

Na era em que vivemos, através das aplicações, podemos pedir uma refeição, fazer compras 

on-line, reservar uma viagem de táxi, entre muitas outras coisas. Todas estas funcionalidades, que 

eram um luxo dos dispositivos há uns tempos, são agora banais. Os telemóveis e as aplicações 

vieram revolucionar a forma como comunicamos, trabalhamos, fazemos compras e jogamos. 

Com a ajuda das redes sociais, podemos comunicar com uma pessoa que está muito longe 

de nós. A videochamada reduziu a distância entre as pessoas. As aplicações de compras vieram 

reduzir o tempo de espera e as aplicações ligadas à saúde vieram ajudar os seus utilizadores a 

manter uma vida saudável, indicando-lhes, por exemplo, a quantidade de calorias que gastam 

durante o dia. 

As aplicações simplificaram muita coisa na nossa sociedade, mas também afetaram as nossas 

vidas de forma negativa. De certa forma, estas plataformas, aumentaram o stress. Usar um 

dispositivo móvel durante todo o dia, também pode levar à depressão. Além disso, como tudo 

ficou apenas a um clique de distância, o esforço físico foi muito reduzido. As pessoas agora 

preferem sentar-se em casa e fazer pedidos através de aplicações. Reduzindo assim a atividade 

física, e aumentando assim, potenciais problemas de saúde. 

As aplicações de redes sociais, aproximaram as pessoas afastadas, mas também distanciaram 

as pessoas mais próximas. Tudo o que fazemos hoje em dia, é estar ao telemóvel. Vemos muitos 

grupos de amigos a conversar por telemóvel sendo que por vezes numa conversa de café nem 
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sequer há qualquer tipo de diálogo, devido ao vício nos dispositivos e aplicações. Este fenómeno 

aproxima as pessoas virtualmente, mas cria uma certa distância na vida real. (Unicode Solutions, 

2017) 

Contudo, apesar deste lado menos positivo relativamente à utilização das aplicações, os 

benefícios que estas vieram trazer ao homem no dia a dia continuam a justificar a aposta no seu 

desenvolvimento.  

1.3 Impacto das aplicações mobile no desporto 

Para esta dissertação torna-se relevante abordar o impacto que estas aplicações têm na 

atividade física, nomeadamente no surf. É importante, então, compreender se as aplicações 

estimulam a prática do desporto e quais são os princípios e o processo de design de persuasão 

levados a cabo para gerar uma mudança de comportamento dos utilizadores em relação à atividade 

física. É pertinente identificar quais são as vertentes que têm mais sucesso nas aplicações. A 

compreensão de todas estas questões é importante para a realização do protótipo que se propõe 

fazer nesta dissertação. 

Hoje em dia, tal como noutras áreas, assistimos a uma grande variedade de aplicações de 

desporto que podem ser descarregadas das respetivas lojas. Um dos principais objetivos deste tipo 

de aplicações é combater o sedentarismo, promovendo assim a prática do exercício físico, levando 

os utilizadores a ter uma vida mais saudável. 

Não existe muita revisão de literatura sobre o efeito específico das aplicações de surf para 

uma maior prática do desporto. No entanto, existem alguns artigos que abordam a influência que 

estas podem exercer na prática desportiva, referindo também as estratégias de design que têm 

mais efeito na mudança comportamental dos utilizadores em relação à prática da atividade física. 

Stuckey, Carter & Knight, (2017) referem no seu estudo que a eficácia das aplicações mobile 

no incentivo à prática da atividade física permanece inconclusiva. ( p. 299,301) Já Matthews, 

Win, Oinas-Kukkonen, & Freeman (2016), afirmam que a computação humana interativa pode 

mudar as atitudes e o comportamento dos consumidores em relação à sua gestão de saúde (p. 3). 

Um estudo realizado na Austrália também apresenta dados interessantes, pois foi descoberto que 

a população rural é fisicamente menos ativa do que a urbana, precisamente devido ao acesso 

limitado a serviços. O que pode querer dizer que esses serviços (nomeadamente aplicações) são 

importantes e podem promover o aumento da atividade física. (Mitchell et al., 2014).  Coughlin, 

Whitehead, Sheats, Mastrominico & Smith, (2016), no seu estudo afirmam que as aplicações 

mobile podem ser eficazes, estimulando a atividade física a curto prazo, sendo que o número de 

estudos que comprova essa influência é modesto. Os autores acrescentam que no futuro devem 

ser realizados mais testes, com mais amostras referentes a maiores períodos para confirmar a 

veracidade da hipótese, principalmente a longo prazo.  (p. 8,9)  Blackman et al. (2016), consoante 

três revisões recentes, referem que as aplicações mobile, podem ser eficazes na promoção de 
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atividade física em adultos. (2016, p. 34) Herrmann e Kim, (2017) dizem que não há certezas se 

as aplicações mobile de desporto ajudam um indivíduo a atingir e manter determinada forma física 

a longo prazo. (p. 2) 

Em suma, apesar de terem sido encontrados dois artigos que referem que a influência 

positiva das aplicações na atividade física permanece inconclusiva, considerando que um estudo 

refere essa incerteza, importa também salientar que um dos artigos comprova apenas a influência 

das aplicações no aumento da atividade física a curto prazo, sendo preciso investigar a veracidade 

da hipótese a longo prazo. 

Normalmente para conseguir o aumento da atividade física, as aplicações usam estratégias 

de persuasão e certos princípios de design, para manter os utilizadores empolgados com a 

aplicação em questão, gerando assim uma mudança comportamental em relação à atividade física. 

Já existem alguns estudos que confirmam mesmo a influência dessas questões na mudança de 

comportamento dos utilizadores, no que diz respeito à atividade física. O tipo de persuasão 

depende do contexto em que se enquadra a aplicação. Estimular utilizadores a fazerem mais 

exercício físico é diferente de influenciar as pessoas a tomarem medicação ou a deixarem de 

fumar. (Matthews et al., 2016, p. 4) 

1.3.1 Persuasão e mudanças comportamentais 

De acordo com Matthews, (2016) a persuasão em aplicações mobile que promovem a 

atividade física torna-se cada vez mais predominante, à medida que o acesso aos Smartphones 

aumenta. Já estão a ser desenvolvidas aplicações que incorporam as estratégias de persuasão, para 

desencadear mudanças comportamentais nos utilizadores. No caso das aplicações de fitness, os 

utilizadores estão a ser motivados e inspirados para atingir os seus objetivos e melhorar o seu 

bem-estar físico e psicológico. (p. 4) 

Para Stuckey, Carter & Knight, (2017) também é claro que são necessárias estratégias 

eficazes para iniciar, aumentar e manter a atividade física. O entusiasmo pela atividade física é 

um comportamento complexo influenciado por muitos fatores, incluindo o contexto social, auto 

perceção e habilidades físicas. (p. 293) Os três investigadores também falam em estratégias de 

persuasão, mas na forma de “teorias de mudança comportamental” que têm sido utilizadas como 

estruturas para intervenções de atividade física, na tentativa de enfrentar os desafios associados à 

adoção e manutenção de uma vida ativa e cheia de atividade física. (Stuckey et al., 2017, p. 294) 

Segundo os autores, (2017), consoante o estudo de Olander et al. (2013), as técnicas de mudança 

comportamental mais eficazes no incentivo à atividade física foram identificadas como: 

aprendizagem de sugestões, prática de sugestões; recompensas imediatas (dependentes do esforço 

ou do progresso em direção ao comportamento=; Auto monitoramento rápido do resultado 

comportamental; e planeamento do apoio social / mudança social. (p.294) 
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Aplicações que adotam estas técnicas de mudança comportamental têm o potencial de 

influenciar de forma positiva e efetiva o comportamento da atividade física.  (Stuckey et al., 2017, 

p. 294)  

De acordo com Coughlin, Whitehead, Sheats, Mastrominico & Smith, (2016), os resultados 

qualitativos do seu estudo mostram que os participantes de várias idades e géneros respondem 

positivamente às aplicações de atividade física, que acompanham automaticamente o exercício 

físico (por exemplo, etapas tomadas), o progresso em direção aos objetivos estabelecidos e que 

são fáceis de usar e suficientemente flexíveis para serem usadas com vários tipos de atividade. (p. 

8) Herrmann e Kim, (2017), no seu estudo, referem que características como: uma interface 

amigável, sistema de auto rastreamento e segurança. são características de uma aplicação desejada 

entre os utilizadores das plataformas de fitness. (p. 2) De acordo com Leiding, Lavriére En, & De 

Keyser, o suporte social pode ser um elemento crucial para determinar a adesão ao exercício 

físico. (2014, p. 8) Esta é uma descoberta importante para esta dissertação onde se propõe 

desenvolver uma aplicação do tipo “rede social”. Leiding et al. (2014) também abordam algumas 

das estratégias e características que podem ser importantes neste estímulo à atividade física. 

Características como feedback, estabelecimento de objetivos e monotorização, foram 

identificadas como importantes para a promoção de atividade física. (p. 299) 

Sintetizando, as características e estratégias que mais têm influência na prática de atividade 

física diferem um pouco consoante os estudos que foram encontrados. Apesar disso, fazendo um 

somatório de todos os resultados, a característica mais comum entre todos os artigos é o Auto 

monitoramento. Importa também salientar que foi encontrado um estudo onde a componente 

social nas aplicações é considerada importante para uma maior prática da atividade física. Esta é 

uma descoberta relevante para esta dissertação, onde se propõe desenvolver um protótipo que vai 

ter uma forte componente social.  

1.4 Surf em Portugal e o papel das aplicações a nível nacional e 

internacional 

O Surf é um desporto que tem a sua origem disputada entre os povos peruanos e polinésios 

que povoaram grande parte das ilhas do Oceano Pacífico. Certos relatos dizem que a modalidade 

nasceu no Hawai, “capital” do surf. Há quem diga que o desporto nasceu muito antes, com os 

povos peruanos. Em Portugal, tal como no resto do mundo, a sua origem também é incerta, não 

existindo muita informação sobre o assunto. No entanto existem algumas datas e factos 

assinaláveis, que permitem ter uma ideia da história do surf lusitano. 

Os primeiros registos relatam a prática do bodyboard, o surf propriamente dito, só se começa 

a difundir a partir dos anos 60, quando surgem as primeiras pranchas modernas, mas o surf estava 

longe de ser um desporto de massas. (Future Surfing School, n.d.) O pioneiro na modalidade e 

considerado como o pai do Surf português foi um surfista de nome Pedro Lima. No seu tempo 
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não existiam surfistas, nem documentação sobre o surf em Portugal, o que obrigou Pedro Lima a 

ser um autodidata. (Future Surfing School, n.d.) 

Depois do 25 de abril, o Surf deixou de ser uma loucura de “hippies” ou um passatempo de 

meia-dúzia de desportistas alternativos, para se tornar numa modalidade séria, consistente e 

respeitada em Portugal. Para esta afirmação do desporto, foram importantes alguns esforços 

desenvolvidos durante os anos 80, nomeadamente, a criação da primeira Seleção nacional, que 

participou no Eurosurf de 1987 e o surgimento da Federação Portuguesa de Surf, em 1988. A 

partir de 1990, a Ericeira passou a receber o Buondi Pro, que contribuiu para divulgar os melhores 

praticantes e a modalidade em si. (Tribuna da história, n.d.) Esta modalidade desportiva foi 

evoluindo em Portugal, até que em 2008 o país assiste pela 1ª vez à qualificação de um surfista 

nacional, Tiago Pires, para a “1ª divisão” do Circuito Mundial de Surf. Este acontecimento virou 

os “holofotes” do país para a modalidade. (Future Surfing School, n.d.) 

Outro acontecimento muito importante para a afirmação da modalidade foi a receção de uma 

etapa do circuito mundial em Peniche. A partir de 2010, a praia de Supertubos passou a acolher a 

etapa Rip Curl Pro. Multidões instalavam-se nas praias para ver o “rei” do desporto, Kelly Slater, 

a “surfar” e a contornar o obstáculo da idade, enquanto o jovem Tiago Pires tentava afirmar-se na 

elite do surf mundial, depois da sua classificação para o circuito mundial. Peniche tornou-se o 

novo centro do surf português. (Tribuna da história, n.d.) 

Em 2012, Portugal entrou definitivamente no lote de locais conhecidos pelas ondas gigantes 

a nível mundial. Isto ocorreu devido à grande publicidade feita às sessões de surf de Garret 

McNamara em ondas gigantescas na Praia Norte. Este até terá sido o acontecimento com maior 

divulgação de sempre a nível mundial sobre o Surf em Portugal. (Future Surfing School, n.d.) 

Mais recentemente destacaram-se os surfistas portugueses Vasco Ribeiro, Marlon Lipke, 

Nicolau Van Rup e Frederico Morais. O último apresentou grandes resultados, tendo-se destacado 

a nível mundial. É de realçar a sua qualificação para a liga de elite do surf mundial (WSL), tendo 

sido o primeiro português a chegar a uma final no circuito. (Público, 2017) 

Em entrevista ao Diário de Notícias, Tiago Pires, um dos “embaixadores” do surf português, 

fala do surf, como um estilo de vida que se popularizou nos anos 1960/1970 e que alimenta 

mercados no mundo inteiro há várias décadas. Em Portugal são cada vez mais as pessoas que 

adotaram o surf como o seu desporto de eleição, sendo uma forma de escape à vida urbana e um 

desporto que tem muito de espiritual e que nos permite estar em contacto com a natureza. Essa 

parte espiritual, que está ausente em muitos outros desportos, é muito cativante pela qualidade de 

vida que proporciona aos seus praticantes. É um desporto excelente para quem procura qualidade 

de vida.  

Hoje em dia há cada vez mais pais a iniciar os filhos na modalidade, o que significa que é 

um desporto que se afirma cada vez mais e que tem vindo a crescer exponencialmente. Tiago 

Pires justifica esse rápido crescimento com a multiplicação das escolas de surf, a visibilidade do 

Campeonato do Mundo e outros aspetos. Com mais gente interessada, cresceram as receitas, a 

atenção das empresas, das câmaras, etc. Está tudo interligado e a partir daí foi uma bola de neve. 



 

20 

O desenvolvimento da modalidade foi-se notando com o passar dos anos, ao contrário de outras 

modalidades que parecem estagnadas. O surf não. (Sequeira, 2016) Tem evoluído muito e vai 

continuar a evoluir nos próximos anos. Há investimento e Portugal afirma-se cada vez mais como 

o país do surf na Europa. A segurança que Portugal proporciona a quem vem de fora também 

acaba por ser decisiva no momento em que o turista escolhe o destino para onde vai viajar. Para 

o surfista, Portugal já tem “os estádios todos montados”, só tem de os manter e tratar bem deles. 

A isto juntam-se as condições naturais do país, que tem uma costa repleta de boas praias e boas 

ondas para surfar e um bom clima. Possivelmente o melhor do continente. Em alguns casos 

Portugal até está à frente de outros países que também recebem etapas do circuito mundial. É 

muito menos burocrático entrar em Portugal do que em países como os Estados Unidos. Depois, 

é um país muito desenvolvido tecnologicamente e o tamanho do país também é uma vantagem. 

Qualquer um pode sair de Lisboa ou do Porto e em poucos minutos estar a surfar uma onda de 

qualidade. Isso não se encontra em todos os países. (Sequeira, 2016)  

A entrevista a Tiago Pires (surfista conhecido mundialmente que está sempre a par do que 

se passa no desporto) vem comprovar o contínuo crescimento da modalidade que já havia sido 

referido na introdução, segundo a observação do investigador da presente dissertação. 

Como consequência da evolução contínua do surf, foram surgindo portais e aplicações de 

apoio à modalidade e é mesmo necessário que as tecnologias acompanhem este fenómeno, como 

por exemplo a Beachcam (Figura 13), ou o windguru (Figura 14). Estas duas aplicações são muito 

utilizadas pelos surfistas e isso pode ser comprovado pelo número elevado de downloads das 

respetivas lojas de aplicações. As funcionalidades mais comuns em resposta às necessidades mais 

essenciais dos surfistas são: verificar o estado do mar através de câmaras (colocadas nas praias) 

e previsões. Nas previsões, normalmente, é mostrada a velocidade do vento, o tamanho das ondas, 

o período, entre outros aspetos relacionados com o estado do mar.  
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Figura 13: Beachcam. 

 

Figura 14: Windguru. 

 

Contudo, apesar de hoje em dia haver muita tecnologia, principalmente aplicações que 

servem os surfistas com ferramentas muito úteis, ainda existem lacunas por colmatar. Nota-se a 

falta de apoios da comunidade para alguns surfistas iniciantes e intermédios, que não têm um 

grupo para surfar e necessitam assim de apoio para desenvolver uma prática suportada pelos pares 

e assim continuarem a sua evolução no desporto. A ausência do Surf Report 2na primeira pessoa 

(opiniões de surfistas presentes no local em questão), a falta de informação sobre os locais para a 

prática, dificuldade em analisar o estado do mar e previsões, a falta de companhia para surfar de 

alguns surfistas e uma certa ausência na partilha de conhecimento entre os praticantes do desporto 

são dificuldades que devem ser ultrapassadas. Todos estes problemas que se fazem sentir na 

comunidade são do conhecimento dos surfistas mais assíduos nas praias, como é o caso do 

investigador da presente dissertação (surfista há vários anos). São factos sustentados na 

observação e em algumas respostas dos questionários iniciais realizados no início do estudo 

(Figura 15). Nos questionários, quando foi perguntado aos inquiridos para que fins utilizariam a 

                                                      
2 O surf report na primeira pessoa consiste na opinião dada pela pessoa que fez o report das condições do mar ( com 

foto, comentários, etc ), tendo estado presente no local.   
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aplicação, alguns responderam: “Utilizaria para saber onde o pessoal ia surfar para não estar 

sozinho na água, mas também para estar com um grupinho de pessoal porreiro”, “Apoio para 

quem inicia a modalidade, bem como, aconselhamento em surf trips (alojamento, alimentação, 

etc.)”, “Reports”, “Para comunicar entre todos e usar informação partilhada”, “Partilha de 

experiências e feedback diário dos spots”. Estes dados indicam necessidades dos surfistas que vão 

ao encontro de alguns dos problemas apresentados: ausência do surf report na primeira pessoa, 

falta de companhia para surfar, entre outros. 

 

Figura 15: Respostas aos questionários iniciais. 

 

Sente-se, portanto, a falta de aplicações de surf em grupo que possam solucionar estas falhas 

e satisfazer assim os potenciais utilizadores.  

Na Google Store e App Store existem muito poucas aplicações de surf em grupo e várias 

aplicações de Surf report e de previsões. Aplicações mobile de notícias sobre a modalidade, 

aconselhamento de locais para a prática e feedback de performance também são poucas. Isto 

poderá acontecer, porque para os surfistas talvez o mais importante seja verificar as condições do 

mar.  É possível confirmar este fenómeno através de algumas estatísticas.  A tabela 1 construída 

através de uma recolha de dados da Play Store e Apple App Store, mostra que a nível nacional e 

internacional existem cerca de 12 aplicações, nas categorias de surf e previsões contra 3 a 4 

registos em média nas outras categorias. Além disso, o número de downloads das aplicações 

nestas duas vertentes também é superior e mais consistente do que nas outras categorias. Nas 

categorias de surf report e previsões, o número de downloads está quase sempre nos 100 000, 
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havendo até duas aplicações que chegam às 500 000 transferências. Nas outras categorias, o 

número de downloads é mais baixo, considerando que as plataformas de Surf Tracking e Guias 

de Spots, nem sequer chegam aos 100 000 downloads.  

Tabela 1: Estatísticas de aplicações de surf disponíveis na Play Store e App Store 

(downloads, pontuação, votantes) (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isto também poderá acontecer, talvez porque as aplicações focadas no surf em comunidade 

ainda não tenham demonstrado todo o seu potencial. Torna-se por isso importante, investir cada 

vez mais em aplicações focadas em fortificar os laços da comunidade. Isto de forma a que cada 

surfista se sinta confortável, motivado e tenha mais apoio para a prática do desporto.  

1.4.1 Casos de estudo  

Para uma melhor compreensão daquilo que já existe em termos de aplicações dedicadas ao 

surf em grupo e para perceber quais são os seus prós e contra, foram realizados três casos de 

estudo.  Estes casos foram um bom ponto de partida para desenvolver o protótipo, inovando e 

melhorando a partir do que já existe. As aplicações escolhidas foram: a Glassy Surf Report, 

Goflow e Swell Info Surf Crew. Considerando que foram encontradas quatro aplicações focadas 

no surf em grupo, optou-se pela análise destas três, porque tinham um vasto leque de 

funcionalidades relacionadas com o surf em grupo. A Goflow não se dedica só ao surf, mas é 

pertinente a sua análise pelas funcionalidades, nomeadamente o surf report, que oferece e por ter 

um número de downloads significativo e comentários positivos. A Swell Info Surf Crew, que 
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também parecia pouco pertinente para o estudo devido ao baixo número de downloads, foi 

analisada devido a algumas funcionalidades interessantes e por estar dentro do contexto da ideia 

do projeto desta dissertação.  

1.4.1.1 Glassy Surf Report  

 

A aplicação mobile Glassy Surf Report é uma aplicação de surf em grupo sem custos. O 

objectivo da aplicação passa por melhorar o modo como se pratica surf. O seu público alvo são 

os surfistas de todo o mundo. 

A Glassy reúne 200.000 surfistas, que já fizeram o seu download. Esta conjuga uma 

crescente base de utilizadores com mais de 13.000 locais espalhados por todo o mundo, criados 

pelos próprios surfistas e validados pela equipa Glassy.  Encontra-se disponível na Play Store e 

App Store. Deve tratar-se de uma aplicação nativa porque pode ser descarregada nas lojas de 

aplicações. 

1.4.1.1.1 Secções, características e percurso do utilizador 

 

No que diz respeito à estrutura da informação, esta aplicação mobile está organizada em 11 

secções: “Sessões”, “Spots”, “Dashboard”, “Cronologia”, “Amigos, “Classificação, “Alertas”, 

“Notificações”, “Configuração e “Glassy zone”.  Os utilizadores têm acesso às respetivas páginas 

através do menu da aplicação que é constituído por esses mesmos 11 itens. Um desses item, a foto 

do surfista, dá acesso ao perfil pessoal do utilizador. 

A Glassy Surf Report oferece várias funcionalidades muitos úteis aos surfistas: 

 

1.Cada surfista tem um perfil com foto e outros dados. Nesta página o utilizador pode 

consultar as suas estatísticas (soma de horas das sessões, total de sessões, onda mais alta, maior 

tempo numa surfada, média de horas por sessão e média de altura de onda por sessão), os check-

ins de spots efetuados (para aceder aos spots de surfadas) e editar o seu perfil. (através do botão 

situado no canto superior direito) 

2.O surfista pode verificar o seu progresso, clicando no botão do menu inicial, “sessões”, 

consultando assim os dados de surfadas efetuadas à priori. Neste ecrã também é possível agendar 

surfadas com amigos, através do preenchimento de um formulário e o utilizador pode ainda 

partilhar as surfadas nas redes sociais. 

3. Ao aceder à secção de spots, o utilizador pode procurar por praias em todo o mundo 

através do mapa da aplicação e consultar as condições do mar, clima, vento e marés desses locais, 

em tempo real. Também é possível adicionar novos locais (preenchendo um formulário na 

aplicação com várias informações valiosas) e criar uma lista de spots preferidos. (consultando-os 

através de um ícone situado no canto superior direito do ecrã) 
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4. No item dashboard do menu inicial, o surfista pode consultar estatísticas mais detalhadas 

de uma determinada surfada e as “estatísticas de sempre” que também aparecem no perfil do 

utilizador. 

5. Na cronologia (Figura 16) os utilizadores da aplicação podem consultar um feed de 

notícias (procura e marcação de Spots como preferidos (Figura 17), adicionar spots, partilhar 

sessões, entre outro tipo de publicações), comentar e gostar de publicações. O feed pode ser 

filtrado por todos, por amigos ou pessoas mais próximas (através da localização GPS do 

telemóvel). Nesta secção, através de dois atalhos, também é possível organizar surfadas e 

adicionar spots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Cronologia da aplicação. 

 

Figura 17: Ecrã da secção “Spots” da aplicação. 

 

6. Para adicionar amigos, o utilizador deve aceder à secção “Amigos” do menu da aplicação. 

Aqui o surfista, para além de poder adicionar amigos, pode consultar também o perfil de outros 

surfistas. (também pode fazê-lo na cronologia.) 

7. De modo a incentivar ainda mais a prática da modalidade, na secção “Classificação”, 

existe um ranking de utilizadores, que é feito de acordo com o número de horas de surf, 

acumuladas na aplicação. 

8. Nos itens “Alertas”, “Notificações” e “Configuração”, os surfistas podem consultar alertas 

de spots configurados por eles (confirmação das condições desejadas à priori pelo surfista num 
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spot), definir mais alertas, visualizar as suas notificações e ajustar uma série de configurações da 

aplicação.  

9. Por último, a secção “Glassy zone” dá acesso a uma página web que apresenta alguns 

extras da aplicação pagos. 

 

Considerando o percurso do utilizador, depois de fazer o login, o surfista é encaminhado 

para o ecrã “Dashboard”. (Figura 19). Neste local pode aceder ao menu (Figura 18), clicando no 

botão situado no canto superior esquerdo do ecrã. (este botão aparece em todas as secções) A 

partir daqui, o utilizador tem acesso às diferentes secções da aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Menu da aplicação. 

 

Figura 19: Dashboard da aplicação Glassy Surf Report. 

1.4.1.1.2 Usabilidade 

 

No que diz respeito à usabilidade, a Glassy Surf Report cumpre razoavelmente os dez 

princípios estabelecidos por Nielsen, um dos autores mais conceituados na área. 

1. Visibilidade do estado do sistema – A aplicação informa permanentemente o utilizador 

sobre o que se está a passar no sistema. Na secção Glassy Zone, por exemplo, o utilizador é 

encaminhado para uma página web incorporada na aplicação. Se o processo for demorado, é 

apresentado ao utilizador um ícone que indica que o sistema está a correr. 
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2. Correspondência entre o sistema e o mundo real – Na aplicação Glassy Surf Report existe 

uma correspondência entre o sistema e o mundo real dado que na interface, é usada uma linguem 

corrente, com frases e conceitos familiares aos surfistas. Usa uma linguagem familiar ao seu 

público alvo. A informação aparece numa ordem lógica e natural. 

3. Controlo e liberdade do utilizador –  Este princípio de Nielsen também é cumprido na 

plataforma. Considerando que, nos casos em que o utilizador vai para uma secção que não é a 

desejada, tem sempre a possibilidade de voltar rapidamente ao menu inicial (através de um atalho 

— escape hatch (Tidwell, 2010) — existente em todas as secções). Quando o utilizador se 

encontra num percurso mais avançado, por exemplo, numa subsecção, também tem a 

possibilidade de voltar atrás. Neste caso, a ação é realizada através de uma seta de retroceder. 

Ambas as ações referidas podem ser realizadas de forma muito rápida e sem qualquer diálogo. 

4. Consistência e Standards – A aplicação também é consistente dado que, usa sempre a 

mesma linguagem e uma só família de ícones. Usa permanentemente as mesmas fontes e o layout 

também é bastante harmonioso. No entanto, a iconografia não respeita muito os standards usados 

e reconhecidos em design de interfaces. As secções “Spots”, “Notificações” e “Amigos” poderiam 

usar símbolos mais reconhecidos pelas pessoas e pelos standards de design de interfaces. No caso 

das notificações, por exemplo, poderia ser usado um sino que é o ícone mais usado em design de 

interação, neste tipo de situações. 

5. Prevenção de erro – A aplicação Glass Surf Report, parece não ter erros, sendo 

considerada assim uma plataforma preventiva nesse aspeto abordado por Nielsen. 

6. Reconhecer em vez de recordar –– Na aplicação, objetos, ações e opções são bem visíveis 

e facilmente reconhecíveis, contudo, numa das interações mais complicadas, criação de uma 

sessão através do float action button situado na cronologia, os botões diretamente ligados a esse 

mesmo botão, não são acompanhados de instruções claras (legendas). Apesar deste ponto menos 

positivo, no screen de criação de sessão, por exemplo, os campos de preenchimento do respetivo 

formulário oferecem sempre várias possibilidades ao utilizador. Torna-se fácil para o utilizador 

reconhecer o que tem de colocar nos campos, sem ter de recordar o que fez da última vez. À 

exceção da carência de legendas, na situação explicada acima, todos os objetos, ações e opções 

são bem visíveis e facilmente reconhecíveis. 

7. Flexibilidade e eficiência na utilização – A plataforma também tem atenção a este 

princípio, considerando que está pensada para todo o tipo de utilizadores (experientes e menos 

experientes). Os utilizadores mais experientes podem executar determinadas tarefas com uma 

maior velocidade, através de atalhos que passavam despercebidos nas primeiras interações. Na 

secção “Cronologia”, por exemplo, o utilizador tem atalhos para as páginas “Sessões” e “Spots”. 

Um utilizador menos experiente, inicialmente só acede a essas secções através do menu da 

plataforma. 

 

8. Design estético e minimalista -  O design da aplicação também cumpre razoavelmente 

com o oitavo princípio de Nielsen, pois estamos perante um design minimamente cativante e 
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simplista, na medida em que não existem conteúdos desnecessários. A estética poderia ser 

melhorada com uma maior vivacidade na paleta cromática e com um layout mais atrativo. 

9. Ajudar os utilizadores a reconhecer, diagnosticar e a recuperar erros – As mensagens de 

erro da aplicação são bastante claras e são produzidas em texto corrido. O problema e a solução 

são apresentados explicitamente. Quando a conexão à internet falha, por exemplo, surge sempre 

a mensagem: “sem internet”. Existe ainda outro caso de erro (que não é um erro em concreto, mas 

sim falta de conteúdo) em que é relatada a falta de conteúdo na secção de sessões da aplicação. 

Quando um surfista não tem nenhuma sessão gravada, aparece esta mensagem de erro:” Não há 

sessões ainda! Adicione a sua primeira sessão carregando no botão do surfista no canto superior 

direito do ecrã”. Considerando a hipótese de que isto seja um erro, é desde logo apresentado ao 

utilizador o problema e a respetiva solução. 

10. Ajuda e documentação – Por fim, é possível constatar que a aplicação não cumpre o 

último princípio de Nielsen em Design de Interfaces. A plataforma não possui qualquer secção 

de “ajuda”, não dando assim o apoio necessário para o utilizador realizar certas tarefas mais 

dúbias.  

 

Em suma a Glassy Surf Report tem uma usabilidade razoável, intuitiva, fácil de memorizar, 

completa, consistente, clara, flexível, organizada, preventiva e que dá sempre feedback ao 

utilizador do que se está a passar. Contudo, a nível de iconografia, não respeita muito os standards 

do design de interfaces e faltam legendas aos botões relacionados ao float action button localizado 

na cronologia da aplicação. Outra falha na usabilidade é a falta de um ícone/atalho para as 

notificações em todas as secções. Isto seria importante, porque desta forma o utilizador não teria 

de estar constantemente a ir ao menu para verificar as notificações (considerando que é uma 

funcionalidade muito utlizada em todas as aplicações, principalmente naquelas que envolvem 

interação social). À parte disto, como já foi dito, tem uma usabilidade e design razoáveis. 

1.4.1.1.3 Funcionalidades, prós e contras 

 

A Glassy Surf Report é uma aplicação muito interessante, específica para surf, que fornece 

aos surfistas ferramentas muito úteis. As funcionalidades que mais se destacam são: a 

possibilidade de consultar (condições e localização) e adicionar spots, criar sessões de surf em 

grupo e a cronologia onde se podem partilhar todo o tipo de conteúdos com amigos. É toda uma 

panóplia de funcionalidades muito interessantes para a prática do desporto em grupo e que não se 

vêm muito no mercado de aplicações de surf. A especificidade da aplicação também joga a seu 

favor e dos utilizadores, considerando que não existem funcionalidades irrelevantes fora do 

contexto da aplicação. (considerando que existem muitas aplicações dedicadas a mais do que um 

desporto, por exemplo, ou com vários objetivos) Apesar destes pontos positivos, nesta plataforma 

sente-se a ausência de funcionalidades, como: marcação de aulas de surf com surfistas 

experientes, chat de grupo e surf report de pessoas presentes nos locais. Também seria vantajoso 
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desenvolver mais a parte de gaming/metas já existente na secção, classificação. Isto porque está 

provado em alguns estudos que as metas implementadas em aplicações estimulam a prática da 

atividade física. A criação de sessões também poderia ser mais intuitiva e estar organizada de 

outra forma, por passos. Deveria ser possível escolher um tipo de sessão e poder adicionar grupos 

de surf.  

Algumas funcionalidades da aplicação Glassy Surf Report foram uma inspiração para o 

protótipo que se desenvolveu nesta dissertação. Features como criação de sessões de surf, 

cronologia e possibilidade de consultar condições de surf são os destaques, sendo ferramentas 

bastante interessantes e úteis para os surfistas. 

1.4.1.2 Gogflow  

 

A Goflow é uma aplicação de desporto em grupo sem custos, que inclui quatro modalidades: 

surf, skate, sup e kitesurf.  

O objetivo desta aplicação parece ser promover o desporto e a atividade social. Com ela é 

possível aprender, ensinar, ou apenas praticar um dos quatro desportos acima mencionados e ter 

assim alguma atividade social. O público alvo são as pessoas que praticam as quatro modalidades 

referidas em todo o mundo. 

Goflow é uma aplicação cujos utilizadores são pessoas que gostam de ter uma vida ativa ao 

ar livre. A aplicação regista entre 50 000 a 100 000 downloads e encontra-se disponível na Play 

Store e App Store. Deve tratar-se de uma aplicação nativa, porque a app pode ser descarregada 

nas lojas de aplicações. 

1.4.1.2.1 Secções, características e percurso do utilizador 

 

Relativamente à estrutura da informação, esta aplicação mobile está organizada em cinco 

secções: “Welcome to the tribe”, “Book a session”, “Surf post”, “Flow around the globe” e 

“Perfil”.  Os utilizadores têm acesso às respetivas páginas através dos atalhos situados na barra 

horizontal inferior da aplicação. Esses atalhos aparecem em todas as páginas com exceção da 

secção “Surf post”. Ao contrário da aplicação Glassy, não existe qualquer menu constituído pelas 

diferentes secções. 

A Goflow oferece várias ferramentas muitos úteis aos surfistas: 

 

1. Na página inicial “Welcome to the tribe”(Figura 20), os utilizadores podem ver parte das 

sessões de aprendizagem (book a session) e do feed de fotos (flow around the globe) disponíveis. 

O acesso a essas páginas pode ser feito através dos quatro botões situados na barra inferior da 

aplicação ou então clicando nas imagens presentes na mesma página. 
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2. Na página de sessões, “Book a session”, (Figura 21) os desportistas, podem ver as aulas 

disponíveis e conhecer o instrutor (através de uma pequena biografia e foto, preços, duração e 

local da sessão). A marcação de sessões só está disponível no Brasil, Sul da Califórnia, Havaí, 

Panamá e Costa Rica. 

 

3. A secção “surf post” (Figura 22) dá a possibilidade aos consumidores da aplicação de 

registarem momentos através de fotos e vídeos e partilharem no feed com amigos (com uma 

descrição do local). Podem partilhar fotos, vídeos e surf reports das condições do mar em tempo 

real. Informação muito útil para os membros da comunidade. 

 

Figura 20: Ecrã “Welcome to the tribe”. 

 

Figura 21: Ecrã“Book a session” e “Surf Post”. 

 

Figura 22: Ecrã “Surf Post”. 

 

4. A página “Flow around the Globe”, permite o acesso ao feed de fotos de todos os 

utilizadores. 

5. Por fim, a última secção é um ecrã com o perfil do utilizador. A página contém uma foto 

do utilizador, nome, a sua localidade e outras informações. (número de seguidores, pessoas a 

seguir, número de fotos e posts) 
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No que diz respeito ao percurso do utilizador, depois de fazer o login, o surfista é 

encaminhado para a página “Welcome to the tribe”. A partir daqui o utilizador tem acesso às 

outras secções através dos botões situados na barra horizontal inferior da aplicação. As diferentes 

secções dão acesso a outros ecrãs, que correspondem a subsecções. 

 

1.4.1.2.2 Usabilidade 

 

No que diz respeito à usabilidade, a Goflow cumpre razoavelmente os dez princípios 

estabelecidos por Nielsen (DATA). 

1. Visibilidade do estado do sistema – A aplicação informa sempre o utilizador sobre o que 

se está a passar no sistema. Quando a rede de internet está a falhar, e a aplicação não consegue 

apresentar o respetivo ecrã ao utilizador, é-lhe apresentado um ícone indicativo de que o sistema 

está a correr. 

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real – Na aplicação Goflow existe uma certa 

correspondência entre o mundo real e o sistema em termos de linguagem, no entanto, poderiam 

ser usadas frases mais curtas ou apenas palavras, para identificar as diferentes secções. A 

linguagem utilizada também poderia ser um pouco mais standard.  

3. Controlo e liberdade do utilizador – Este princípio de Nielsen também é cumprido na 

plataforma. Considerando que nos casos em que o utilizador vai para uma secção que não é a 

desejada, tem sempre a possibilidade de voltar rapidamente ao local anterior através dos atalhos 

situados na barra inferior da plataforma (a barra horizontal inferior é constituída por 5 atalhos que 

dão acesso às diferentes secções da app). Quando o utilizador se encontra num percurso mais 

avançado, por exemplo, numa subsecção, também tem a possibilidade de voltar atrás. Neste caso, 

a ação é feita através de uma seta de retroceder. Ambas as ações referidas podem ser realizadas 

de forma muito rápida e sem qualquer diálogo. 

4. Consistência e Standards – A aplicação é consistente, dado que usa sempre a mesma 

linguagem e uma só família de ícones. Usa sempre as mesmas fontes e o layout também é 

harmonioso. É, portanto, bastante coerente. Todavia, a iconografia não respeita muito os 

standards usados e reconhecidos em design de interfaces. As secções “Welcome to the tribe” e 

“Book a session with a local expert” são representadas por ícones que não estão muito 

relacionados com os standards usados em design de interfaces e são pouco representativos das 

respetivas secções. Em suma, trata-se, portanto, de uma aplicação consistente, mas que não 

respeita muito os standards de ícones usados em ID. Posto isto, este princípio de Nielsen não é 

completamente respeitado na aplicação. 

5. Prevenção de erro – A Goflow parece não ter erros na interface, sendo assim considerada 

uma plataforma preventiva. 

6. Reconhecer em vez de recordar – Na aplicação nem todos objetos, ações e opções são 

bem visíveis e facilmente reconhecíveis. Os botões situados na barra inferior da aplicação, que 
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dão acesso aos diferentes ecrãs, deveriam ter uma legenda. O sexto princípio de Nielsen não é 

respeitado. 

7. Flexibilidade e eficiência na utilização – Trata-se de uma plataforma flexível, porque está 

pensada para todo o tipo de utilizadores (experientes e menos experientes). No entanto, 

considerando que a interface é bastante simples, talvez esteja mais pensada para utilizadores 

menos experientes. Apesar disto, os utilizadores mais experientes podem executar determinadas 

tarefas de forma mais rápida e eficiente, através de atalhos que passam despercebidos nas 

primeiras experiências. Na secção “Welcome to the tribe”, por exemplo, em vez de o utilizador 

se dirigir ao atalho da coroa para ir para a secção “Book a session”, pode fazê-lo clicando nas 

imagens presentes no feed desta página. 

8. Design estético e minimalista -  O design da aplicação também cumpre com o oitavo 

princípio de Nielsen, pois tem um design atrativo e simplista. 

9. Ajudar os utilizadores a reconhecer, diagnosticar e a recuperar erros – As mensagens de 

erro da aplicação são claras e são produzidas em texto corrido. O problema e a solução são 

apresentados explicitamente. A título de exemplo, quando a conexão à internet falha, surge 

sempre a mensagem: “Ops! Parece que o seu telefone não está conectado à internet”.  

10. Ajuda e documentação – Por fim, é possível constatar que a aplicação não cumpre o 

último princípio de Nielsen em Design de Interfaces. A aplicação não possui qualquer secção de 

ajuda, não dando assim o apoio necessário para o utilizador realizar certas tarefas mais dúbias. 

 

Em suma, a Goflow tem uma interface razoavelmente intuitiva. Contudo poderia ser melhor. 

A nível de iconografia, os símbolos adotados não respeitam muito os standards do design de 

interfaces e são pouco elucidativos relativamente ao caminho que vão apresentar ao utilizador. 

Para além disso, os botões da barra inferior da aplicação carecem de uma legenda. Sente-se ainda 

a falta de um menu com ícones intuitivos para aceder às diferentes secções da aplicação mobile. 

Outra falha na usabilidade são os termos usados para identificar as respetivas secções da 

aplicação. São constantemente utilizadas frases excessivamente grandes, ao invés de palavras. 

1.4.1.2.3 Funcionalidades, prós e contras 

 

A Goflow é uma plataforma mobile de desporto, com funcionalidades bastante interessantes. 

As que mais se destacam são: a possibilidade de marcar aulas com pessoas experientes nas 

respetivas modalidades, o feed de fotos e o surf report na primeira pessoa. Constituem, portanto, 

um conjunto de funcionalidades muito interessantes para a prática do desporto em grupo e que 

não se vêm muito no mercado de aplicações de surf. Contudo, a funcionalidade mais inovadora e 

mais útil, talvez seja a possibilidade de marcar aulas. Apesar disto, a aplicação também apresenta 

algumas falhas e desvantagens. O facto de a Goflow ser uma aplicação dedicada a quatro 

desportos, por exemplo, é uma desvantagem, tendo em conta o contexto deste caso de estudo. Isto 
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porque tem menos funcionalidades dedicadas ao surf, que poderiam ser implementadas no 

protótipo desta dissertação. O facto de ser uma aplicação menos específica é um ponto negativo. 

Também devido a esta falta de foco no surf, nesta plataforma faltam funcionalidades, como: chat 

de grupo, uma parte de gaming/metas (para motivar à prática da modalidade e competição), 

possibilidade de criação de grupos de surf, consulta de spots (localização e respetivas condições), 

uma cronologia com partilha de conteúdos, criação de sessões de surf (públicas ou privadas) e 

surf report de pessoas presentes nos locais. 

Apesar das lacunas, a funcionalidade de surf report da Goflow foi uma forte inspiração para 

o protótipo que se desenvolveu nesta dissertação, sendo que a feature de marcação de aulas foi 

posta de lado, tendo sido avaliada a sua implementação no protótipo inicialmente. 

1.4.1.3 Swell Info Surf Crew  

 

A aplicação mobile Swell Info Surf Crew é uma “rede social” para surfistas. 

O objectivo da aplicação parece ser oferecer ferramentas de comunicação e partilha à 

comunidade surfista, complementando assim a prática do desporto. Nesta plataforma através um 

feed de notícias, os utilizadores podem partilhar surf reports, fotos, vídeos, entre outros conteúdos. 

A aplicação conta com cerca de 1000 transferências e encontra-se disponível na Play Store 

e App Store. Parece ser uma aplicação nativa, porque pode ser descarregada nas lojas de 

aplicações. 

1.4.1.3.1 Secções características e percurso do utilizador 

 

Relativamente à estrutura da informação, esta aplicação mobile está organizada em nove 

itens: “Surf Crew Feed”, “Manage Crew”, “Profile”, “Edit Profile”, “Invite”, “Surf Forecasts”, 

“www.swellinfo.com”, “Help”, “Privacy Policy”, “Terms and Conditions”. Os utilizadores têm 

acesso às respetivas páginas através dos botões situados num menu, que contém estes itens todos. 

Todas as páginas da aplicação contêm dois botões numa barra horizontal superior. Um deles dá 

acesso ao menu da aplicação e o outro às notificações.  

A Swell Info Surf Crew oferece várias ferramentas muitos úteis aos surfistas (figuras 22 e 

23): 

 

1. No ecrã “Surf Crew Feed”, os surfistas podem consultar textos, links, surf reports, fotos e 

vídeos publicados pela comunidade. A visualização dos conteúdos pode ser filtrada por grupos e 

pelo tipo de conteúdo. 

2. O segundo item do menu, “Manage Crew”, permite a qualquer surfista criar o seu próprio 

grupo de surf (enviando convites a amigos) e consultar os grupos a que pertence. (Figura 23). 
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3. Os surfistas podem ter acesso às suas estatísticas pessoais (total de surf crews, partilhas 

de surf photos, surf vídeos, surf reports, surfstatus e surf links) na secção “Profile” (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Ecrã “Surf Crew Feed”. 

 

Figura 24: Ecrã “Profile”. 

 

4. Na secção “Edit Profile”, os surfistas podem fazer alterações no ecrã de perfil, que está 

subdividida em três itens: “User information” (detalhes sobre o utilizador), “Surf Profile Details” 

(informações sobre a história do utilizador na modalidade) e “Notifications” (ajustes às definições 

das notificações).  

5. A secção “Invite” oferece a possibilidade de convidar amigos para usar a aplicação 

mobile. 

6. Com os itens “Surf Forecasts” e “www.swellinfo.com”, as pessoas têm acesso a 

informações alojadas fora do sistema. 

7. As restantes secções, “Help”, “Privacy Policy”, “Terms and conditions” e “Logout” 

servem para ajudar o utilizador a fazer logout e consultar os termos, condições e outras 

informações sobre a aplicação. 

Relativamente ao caminho do utilizador no sistema, depois de fazer o login na aplicação, os 

surfistas são encaminhados para uma página inicial, correspondente à primeira secção do menu, 

“Surf Crew Feed”. Neste ecrã (Figura 25), tal como em todas os outros, existe um botão que dá 

acesso ao menu (constituído por todos os itens já referidos). A partir daqui o utilizador tem acesso 

às diferentes secções da aplicação, podendo explorar vários percursos. Pode aceder também às 

notificações através de um ícone que aparece em todos os ecrãs. 
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Figura 25: Ecrã do menu da aplicação. 

1.4.1.3.2 Usabilidade 

 

No que diz respeito à usabilidade, a Swell Info Surf Crew cumpre razoavelmente os dez 

princípios estabelecidos por Nielsen, um dos autores mais conceituados na área. 

1. Visibilidade do estado do sistema – A aplicação informa sempre o utilizador sobre o que 

se está a passar no sistema. Quando a rede de internet está a falhar e não é possível apresentar o 

respetivo ecrã ao utilizador, é-lhe apresentado um ícone indicativo de que o sistema está a correr. 

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real – Na aplicação Swell Info Surf Crew 

existe uma perfeita correspondência entre o sistema e o mundo real, dado que na interface é usada 

uma linguagem corrente, com frases e conceitos utilizadas pelos surfistas. Usa, portanto, uma 

linguagem familiar ao público alvo. A informação aparece numa ordem lógica e natural. 

3. Controlo e liberdade do utilizador –  Este princípio de Nielsen também é cumprido na 

aplicação. Considerando que, nos casos em que o utilizador vai para uma secção que não é a 

desejada, tem sempre a possibilidade de voltar rapidamente ao menu inicial através de um atalho 

existente em todas as secções. Quando o utilizador se encontra num percurso mais avançado, por 

exemplo, numa subsecção, também tem a possibilidade de voltar atrás. Neste caso, a ação é 

realizada através de uma seta de retroceder. Ambas as ações referidas podem ser realizadas de 

forma muito rápida e sem qualquer diálogo. 
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4. Consistência e Standards – A aplicação é consistente, visto que usa sempre a mesma 

linguagem e uma só família de ícones. Usa sempre as mesmas fontes e o layout também é 

harmonioso. É, portanto, bastante coerente. Contudo a iconografia usada não respeita totalmente 

os standards usados em design de interfaces. Apesar do menu utilizar ícones comuns em 

Interaction Design (ID), o filtro do feed de notícias é constituído por símbolos que não respeitam 

muito a padronização usada em design de interação, assim como o ecrã de perfil dos surfistas. 

5. Prevenção de erro – A Swell Info Surf Crew parece ser uma aplicação sem erros, sendo 

assim considerada preventiva. 

6. Reconhecer em vez de recordar – Na aplicação, objetos, ações e opções são bem visíveis 

e facilmente reconhecíveis, no entanto, alguns botões como os filtros do feed da aplicação, por 

exemplo, carecem de uma legenda, sendo que o sexto princípio de Nielsen não é respeitado na 

totalidade. 

7. Flexibilidade e eficiência na utilização – A plataforma também tem atenção a este 

princípio, considerando que está pensada para todo o tipo de utilizadores (experientes e menos 

experientes). Os utilizadores mais experientes podem executar determinadas tarefas de forma 

mais rápida. Na secção “Surf Crew Info”, por exemplo, um utilizador experiente, que queira 

encontrar vídeos no feed, coloca o filtro para só aparecerem vídeos. Um utilizador menos 

experiente não coloca qualquer filtro para visualizar os vídeos no feed, até porque os filtros podem 

tornar-se um pouco confusos no início. 

8. Design estético e minimalista -  O design da aplicação não cumpre completamente com o 

oitavo princípio de Nielsen. Isto porque a aplicação apresenta um design pouco cativante, 

nomeadamente a nível gráfico, de cores, layout e iconografia. Em algumas secções acaba por ser 

um design demasiado simples. Apesar disso, não existem conteúdos desnecessários na aplicação, 

o que é bom. 

9. Ajudar os utilizadores a reconhecer, diagnosticar e a recuperar erros – As mensagens de 

erro da aplicação são claras e são produzidas em texto corrido. O problema e a solução são 

apresentados explicitamente. Quando a conexão à internet falha, por exemplo, surge a 

constantemente a mensagem: “Ops! Parece que o seu telefone não está conectado à internet”.  

10. Ajuda e documentação – Por fim, é possível constatar que a aplicação não cumpre o 

último princípio de Nielsen em Design de Interfaces. A plataforma possui uma secção de “ajuda”, 

no entanto, não fornece a documentação necessária ao utilizador para realizar certas tarefas mais 

dúbias. Esta secção só permite ao utilizador enviar a dúvida através do sistema. Não tem feedback 

imediato e a resposta pode ser tardia. 

Em suma, a Swell Info Surf Crew tem uma usabilidade razoável. É intuitiva, fácil de 

memorizar, completa, consistente, clara, flexível, organizada, preventiva e dá sempre feedback 

ao utilizador do que se está a passar. Contudo, a nível de iconografia, os símbolos usados não 

respeitam totalmente os standards do design de interfaces e o percurso do utilizador poderia ser 

muito mais claro. O feed de notícias poderia ser mais intuitivo, considerando que apresenta alguns 

ícones que carecem de legenda. Os ícones do filtro não são muito esclarecedores sobre as 
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possibilidades existentes e o utilizador pode sentir-se frustrado ao tentar perceber quais são as 

opções possíveis. 

 Outra falha é o design pouco cativante, a nível de cores, iconografia layout e graficamente. 

Existe também um setor da aplicação que poderia ser mais intuitivo.  

1.4.1.3.3 Funcionalidades, prós e contras 

 

A aplicação mobile Swell Info Surf Crew é uma plataforma com algumas funcionalidades 

úteis. As que mais se destacam, tendo em conta o contexto desta dissertação, são: o feed de 

notícias com uma grande variedade de conteúdos (links de surf, fotos, vídeos, surf reports, entre 

outros), entre eles o surf report (muito interessante), os filtros (que não se vêm nas outras 

aplicações com este nível de detalhe) e a possibilidade de criar grupos de surf. A especificidade 

da aplicação também joga a favor da plataforma e dos utilizadores, considerando que não existem 

funcionalidades irrelevantes fora do contexto da aplicação.  

Para ser uma aplicação mais completa e mais aproximada daquilo que será o protótipo desta 

dissertação, faltariam funcionalidades, como: criação de sessões de surf (públicas ou privadas), 

agendamento de aulas de surf com surfistas experientes, chat de grupo, gaming e metas (para 

incentivar a atividade física) e uma funcionalidade para consultar condições e localização de spots 

(com previsões e condições atuais do mar).    

Na tabela do apêndice G é possível observar de forma sintética a estrutura, a usabilidade e 

os prós e os contras dos três casos de estudo. 

1.5 Avaliação de usabilidade de aplicações mobile em Design de 

interação 

Na era em que vivemos são diversos os produtos interativos que um indivíduo usa no seu 

dia a dia. Num dia casual, um indivíduo usa o telemóvel, o computador, a máquina de café, o 

relógio, videojogos, entre outros produtos. Contudo, se pensarmos bem, muitos destes artefactos 

não são divertidos e podem causar alguma frustração aos utilizadores por serem difíceis de 

utilizar. Isto acontece, porque muitos destes produtos, que requerem a interação com os humanos 

para realizar certas tarefas, não foram desenhados a pensar nos utilizadores. Normalmente, terão 

sido projetados como sistemas para executar funções definidas, embora possam funcionar de 

forma eficaz numa perspetiva de engenharia. No entanto, muitas vezes a questão-chave prende-

se com o facto da forma como o sistema será usado por pessoas reais. O objetivo do design de 

interação (ID) é corrigir este ponto, trazendo a usabilidade para o processo de design (Sharp, 

Rogers, & Preece, 2007, p. 1). 

Fundamentalmente, trata-se de desenvolver produtos interativos que sejam fáceis de usar, 

eficientes e agradáveis na perspetiva dos utilizadores. (Sharp, Rogers, & Preece, 2007, p. 2) Neste 
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capítulo é explicado o que é o design de interação, o que é a usabilidade, é descrito o processo 

usual de design de interação (ID), é abordada a importância do User Centred Design (UCD) e, 

por fim, são abordadas as várias formas e objetivos de avaliação de usabilidade (apenas as 

relevantes para esta dissertação). 

1.5.1 O que é o design de interação? 

O design de interação é uma área onde se projetam produtos interativos de forma a auxiliar 

as pessoas nas suas vidas diárias. Trata-se de criar experiências de utilização que aprimorem e 

ampliem a forma como os utilizadores trabalham, comunicam e interagem. Winograd (1997) 

descreve isso como "o design de espaços para comunicação e interação humana". Nesse sentido, 

trata-se de encontrar formas de apoiar as pessoas. Ao contrário do que acontece na engenharia de 

software, que se concentra principalmente na produção de soluções de software para aplicações 

específicas. Uma simples analogia com outra profissão, preocupada com a criação de edifício, 

pode clarificar esta distinção.  

Na sua descrição de design de interação, Terry Winograd questiona, como é que os arquitetos 

e engenheiros civis diferem, quando confrontados com o problema da construção de uma casa. 

Segundo o autor, os arquitetos estão preocupados com as pessoas, as suas interações dentro da 

casa que está a ser construída. Em contrapartida, os engenheiros estão interessados em questões 

relacionadas com a realização do projeto. Isto inclui preocupações práticas como custo, 

durabilidade, aspetos estruturais, entre outros pontos. Assim como é diferente projetar de 

construir uma casa, também existe uma distinção entre o design de interação e a engenharia de 

software. Em suma, a relação entre o design de interação e a engenharia de software é semelhante 

à relação da arquitetura com a engenharia civil. (Sharp et al., 2007, p. 6) 

Uma característica importante desta área sempre foi a sua multidisciplinariedade. Para o 

design de interação ter sucesso, é necessária a conjugação de muitas disciplinas. A importância 

da compreensão das atitudes dos utilizadores, (como reagem aos eventos e como eles comunicam 

e interagem entre eles) atraiu pessoas de várias disciplinas, como psicólogos e sociologistas, que 

começaram a envolver-se no processo de design de interação.  

A crescente importância da projeção de diferentes tipos de media interativos de forma eficaz 

e esteticamente agradável teve como consequência o envolvimento de muitos outros profissionais, 

incluindo designers gráficos, artistas, animadores, fotógrafos, especialistas em filmes e designers 

de produto.  (Sharp et al., 2007, p. 6,7) 

1.5.2 O que é a Usabilidade? 

Antes de ser abordado o processo usual levado a cabo em design de interação, é relevante 

compreender o que é a usabilidade. Na fase de testes de design de determinado protótipo, com 

base no feedback dos utilizadores, o que está a ser avaliado é precisamente a usabilidade. 
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Por usabilidade entende-se a facilidade de acesso ou de uso de determinado produto. É uma 

subdisciplina de User Experience (UX). É uma importante contribuição para a experiência do 

utilizador e pode ser medida com exatidão, (Interaction Design Foundation, n.d.) visto que se trata 

de um atributo qualitativo que avalia o quão fácil é utilizar uma interface de utilizador. A palavra 

“usabilidade” também se refere aos métodos utilizados para melhorar a facilidade de utilização 

no processo de design. (Jakob Nielsen, 2012) Segundo ISO, (1998) é “a medida pela qual um 

produto pode ser usado por utilizadores específicos para alcançar objetivos específicos com 

efetividade, eficiência e satisfação num contexto de uso específico.”  

A usabilidade estuda a relação entre as ferramentas de determinado artefacto e os seus 

utilizadores, sendo uma disciplina da área da ergonomia e da interação humano-computador 

(HCI).  

Jakob Nielsen, tido por muitos como a figura mais conceituada da usabilidade, começa por 

compará-la com a aceitabilidade de sistema, que tem como preocupação aferir se um sistema é 

suficientemente bom para satisfazer todas as necessidades e requisitos dos potenciais utilizadores. 

Nielsen refere que a aceitabilidade geral de um sistema computacional é a combinação da sua 

aceitabilidade social com a sua aceitabilidade prática. Social, quando os utilizadores reconhecem 

a sua necessidade e relevância social; Prática, quando são respeitados critérios de custo, 

confiança, compatibilidade, flexibilidade e qualidade de uso. Por qualidade de uso entende-se a 

capacidade de um sistema atingir determinado objetivo desejado. (Nielsen, 1993, p. 24) 

Nielsen (1993, p. 26), (Jakob Nielsen, 2012) define usabilidade através de cinco atributos: 

1.Capacidade de aprendizagem: o quão fácil é para os utilizadores completarem uma 

determinada tarefa na primeira vez que utilizam o sistema;  

2.Efciência na utilização: quão rápido os utilizadores conseguem completar tarefas assim 

que compreendem o sistema;  

3.Capacidade de memorização: a facilidade com que os utilizadores restabelecem as 

competências que aprenderam no sistema, após um certo período de ausência;  

4.Fiabilidade na utilização: quantos erros os utilizadores cometem? Qual a gravidade desses 

erros? Corresponde à quantidade de erros que o sistema pode causar;  

5.Satisfação do utilizador: corresponde ao grau de atração do utilizador relativamente ao 

design da aplicação. 

Embora sejam os mais amplamente citados, os cinco atributos com que Nielsen define a 

usabilidade não são os únicos. Outros autores são também bastante citados, com especial 

incidência na Norma ISO 9241-11 (1998), Ben Shneiderman (1998) e Alan Dix, Janet Finlay, 

Gre-gory Abowd e Russell Beale (1998).  

1.5.3 Processo de design de interação 

Abordada a usabilidade e as principais dimensões implícitas, é pertinente clarificar também 

qual é o processo levado a cabo no design de interação de determinado produto. 
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O design de interação foi definido como uma área que se preocupa em suportar as 

necessidades das pessoas nas suas vidas diárias, através de produtos interativos. Mas qual é o 

processo de design? Essencialmente, o processo de design de interação conjuga quatro atividades: 

1. Identificar necessidades e estabelecer requisitos (pesquisa); 

2. Desenvolver designs alternativos que vão ao encontro desses requisitos (desenho); 

3. Construir versões interativas de design, para que elas possam ser comunicadas e 

consultadas (desenvolvimento); 

4. Avaliar o que está a ser construído ao longo do processo (avaliação). 

Estas atividades complementam-se entre si. A informação recolhida em cada uma delas é 

relevante para todas as outras. Avaliar o que foi construído é “o coração” do design de interação. 

Ao longo do processo de design, normalmente é pedido aos utilizadores que avaliem o sistema. 

O foco da avaliação é assegurar que o produto é utilizável.  

Tão importante como envolver os utilizadores na avaliação, é perceber o que eles fazem. Os 

utilizadores devem ser muito bem estudados, porque eles têm necessidades diferentes e os 

produtos de design interativos devem ser desenhados de acordo com essas necessidades. (Sharp 

et al., 2007, p. 12,13) 

O design de interação requer um elevado grau de envolvimento do utilizador ao longo do 

processo de desenvolvimento. Ao ter este aspeto em conta, o designer aumenta as possibilidades 

de aceitação do produto que vai ser divulgado. (Sharp et al., 2007, p. 169) 

Para além das quatro atividades básicas no processo de design de interação, também existem 

outras características chave no respetivo processo: 

1. Objetivos específicos de usabilidade e user experience devem ser identificados, 

documentados e aprovados no início do projeto. 

2. A iteração durante as quatro atividades é inevitável. 

Voltando ao processo de ID, existem diferentes metodologias que permitem ao designer 

realizar as quatro atividades acima referidas, nas diferentes fases de pesquisa, desenho 

desenvolvimento e avaliação. Entre elas estão o desenvolvimento de personas, prototipagem e 

testes de usabilidade. Antes de se fazer uma abordagem a essas técnicas é pertinente falar de 

outras também utilizadas no início do processo de design de interação.  

Para determinar os requisitos e as reais necessidades dos utilizadores, durante a fase de 

pesquisa, o designer deve fazer uma recolha de dados (data gathering), adquirindo informação 

suficiente, relevante e apropriada para que possa ser produzida uma série de requisitos pensados. 

Este tipo de recolha deve cobrir um amplo espectro de itens. É necessário descobrir quais são as 

tarefas realizadas pelos utilizadores no momento e os objetivos associados, no contexto da 

realização dessas tarefas.  

Estas são as técnicas de recolha de dados: questionários, entrevistas, focus groups, 

workshops, observação naturalística (contextual inquiry) e estudo de documentação. Algumas 

delas envolvem participação, como entrevistas, enquanto que outras não. (Sharp, Rogers, & 

Preece, 2007, p. 10) 
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Neste estado da arte, são abordados apenas os questionários e as entrevistas, as técnicas 

utilizadas nesta dissertação para recolher necessidades e estabelecer requisitos. 

Os questionários são constituídos por uma série de questões concebidas para recolher 

informação junto dos utilizadores. Questionários bem formulados são muito úteis para obter 

respostas a questões específicas num grupo amplo de pessoas, que nem sempre são acessíveis no 

tempo e no espaço. Os questionários são utilizados frequentemente em conjunto com entrevistas. 

As entrevistas, por sua vez, envolvem a realização de uma série de questões a determinada 

pessoa. Esta técnica é útil para investigar atividades realizadas pelos utilizadores, o que é que eles 

fazem e que sistemas e artefactos utilizam. Podem também ser descobertos problemas através 

desta técnica. Na recolha de requisitos, as entrevistas são úteis para explorar diversas questões 

através dos inquiridos e para desencadear cenários. (Sharp et al., 2007, p. 211) 

Nos últimos anos, em consequência do envolvimento dos utilizadores no desenvolvimento 

dos produtos e com o aumento de novos dispositivos de interação, as descrições de tarefas têm 

sido usadas no processo de ID, desde a fase de levantamento de requisitos até à prototipagem, 

avaliação e testes. Nesta dissertação vão ser abordadas duas técnicas diferentes para a descrição 

de tarefas: cenários e casos de uso. Muitas vezes estas técnicas são usadas em conjunto para a 

descrição de tarefas. (Sharp et al., 2007, p. 222) 

Um cenário é uma descrição narrativa informal. Descreve atividades humanas, através de 

uma história que permite a exploração de contextos, necessidades e requisitos. A realização de 

cenários é sempre o primeiro passo, quando se estabelecem requisitos. Contar histórias é uma 

forma natural das pessoas explicarem o que estão a fazer e como podem alcançar algo. O foco 

dessas narrativas é aquilo que os utilizadores estão a tentar alcançar, os seus objetivos. Perceber 

por que razão as pessoas concretizam determinadas tarefas (o que é que estão a tentar alcançar) é 

vantajoso para apontar o foco para a atividade humana ao invés da tecnologia, quando se 

desenvolve um produto. Através dos cenários, um designer pode identificar stakeholders e os 

produtos envolvidos em determinada atividade humana. (Sharp et al., 2007, p. 223) Eles podem 

ser utilizados para imaginar potenciais funcionalidades de um dispositivo e capturar 

comportamentos já existentes. (Sharp et al., 2007, p. 223, 224) 

Capturar comportamentos e objetivos é útil para prever novos comportamentos e 

consequentemente recolher dados úteis para estabelecer novos requisitos. (Sharp et al., 2007, p. 

225) 

Os casos de uso também se focam nos objetivos dos utilizadores. A diferença é que o mais 

importante nesta técnica é a interação entre o sistema e o utilizador, ao invés da própria tarefa do 

utilizador.  

Um caso de uso associa-se com um utilizador, sendo que o seu objetivo é utilizar o sistema 

que o caso de uso quer capturar. Nesta técnica descrevem-se um conjunto de ações que o analista 

acredita serem as mais efetuadas, ações em sequência.  Para desenvolver um caso de uso, há que 

identificar as pessoas que vão interagir com o sistema em desenvolvimento e, de seguida, 

examiná-las e identificar os seus objetivos durante a interação. (Sharp et al., 2007, p. 228) 
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1.5.3.1 Personas 

 

Outra técnica muito importante para o design de interfaces são as personas.  

As personas são modelos que representam os objetivos, comportamentos e necessidades dos 

mais diversos grupos de utilizadores. (Cooper 1999). Assim como os físicos criaram modelos de 

átomos, baseados na recolha de dados, os designers devem criar também modelos dos 

utilizadores, baseados na observação de comportamentos e numa síntese intuitiva de padrões nos 

dados. Só depois de serem formalizados tais modelos é que se podem construir, de forma 

sistemática, padrões de interação que correspondam de forma suave aos padrões de 

comportamento, modelos mentais, e objetivos dos utilizadores. As personas fornecem esta 

formalização. (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007, p. 76) 

Cooper (2007) define seis categorias principais de personas: primárias, secundárias, 

suplementares, clientes, personas indiretas e personas negativas. O tipo de persona utilizado no 

projeto desta dissertação é a primária. 

Uma persona primária representa o utilizador-alvo do sistema, seja este individual ou não. 

No caso dos Websites, um determinado site poderá ter mais do que um utilizador-alvo, 

dependendo do tipo de informação ou serviço que este providencia, que poderá apelar a um vasto 

público e ao cumprimento de várias e distintas tarefas. (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007, p. 

104,105,106) 

 Tal como já foi referido anteriormente, as personas não são reais, derivam de padrões 

observados durante entrevistas com utilizadores e potenciais utilizadores de um produto. O 

objetivo de construção das personas é representar a diversidade de motivações constatadas, 

comportamentos, atitudes, modelos mentais, fluxos de atividade e de trabalho, ambientes e 

frustrações com os produtos correntes e sistemas. A criação de personas credíveis requer uma 

análise detalhada e síntese criativa. (Cooper et al., 2007, p. 97) Os princípios a ter em conta na 

construção de personas, segundo Cooper et al., (2007) são: 

1. Identificar variáveis comportamentais;   

2. Mapear os utilizadores em função das variáveis;   

3. Identificar padrões de comportamento significativos;   

4. Sintetizar características e objetivos relevantes;   

5. Procurar pela redundância e totalidade;   

6. Expandir a descrição de atributos e comportamentos;  

7. Designar tipos de personas. 

1.5.3.2 Prototipagem 

 

Um protótipo é um sistema que pode ser visualizado através de vários suportes. Pode ser um 

esboço feito em papel de um ou vários ecrãs, uma imagem eletrónica, uma simulação de vídeo de 
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uma tarefa, entre outras coisas. Pode ir desde um storyboard feito em papel até ao software mais 

complexo que seja possível de imaginar. (Sharp et al., 2007, p. 240) É, portanto, a criação tangível 

de artefactos em vários níveis de resolução, para desenvolvimento e teste de ideias com equipas 

de design, clientes e utilizadores. (Ideas, Solutions, Martin, & Hanington, 2012, p. 138) 

Os protótipos podem ser subdivididos em: prototipagem de alta fidelidade, baixa fidelidade, 

vertical e horizontal. A prototipagem foi muito importante neste estudo, porque serviu para testar 

a ideia, design e usabilidade do produto. Tendo isso em consideração, durante o desenvolvimento 

do produto, foram utilizados todos os tipos de prototipagem referidos acima. Torna-se, por isso, 

importante explicar em que consiste cada um e qual a sua relevância. 

 

Prototipagem de alta fidelidade 

 

O protótipo de alta fidelidade é um suporte mais refinado que se parece muito com aquilo 

que irá ser o produto final. (Sharp et al., 2007, p. 245), (Ideas et al., 2012, p. 138) Representa 

todas ou quase todas as funcionalidades do produto, assim como os respetivos conteúdos. É útil 

para vender ideias e para testar aspetos mais técnicos. (Sharp et al., 2007, p. 246) Costuma ser 

utilizado em fases mais avançadas de avaliação para recolher feedback de utilizadores, que 

baseiam as suas respostas em estética, forma, interação e usabilidade. Em design de software, a 

alta fidelidade normalmente implica a utilização de um protótipo interativo capaz de providenciar 

uma experiência real ao utilizador de forma a recolher feedback. (Ideas et al., 2012, p. 138) 

 

Prototipagem de baixa fidelidade 

 

O protótipo de baixa fidelidade é aquele que não se parece muito com o produto final. Usa 

materiais muito diferentes dos utilizados na versão final, como papel entre outros suportes.(Sharp 

et al., 2007, p. 43) É, portanto, uma representação simples da interface, com um baixo nível de 

detalhe e num suporte diferente da versão final da interface. Por vezes mostra apenas a estrutura 

geral em esboço. Protótipos de baixa fidelidade são úteis, porque costumam ser simples, baratos 

e rápidos de produzir. O que significa que são muito fáceis e suscetíveis de alterações, suportando 

assim a exploração de ideias e designs alternativos. É um tipo de prototipagem muito importante 

no início do desenvolvimento de qualquer produto (durante o design conceptual (Sharp et al., 

2007, p. 43). São uma excelente ferramenta para o teste inicial de ideias com clientes e utilizadores 

em pesquisa generativa, para que seja visto o conceito proposto para revisão construtiva e 

feedback oportuno para mudanças iterativas. (Ideas et al., 2012, p. 138) 

 

Prototipagem horizontal 
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Um protótipo horizontal representa apenas as funcionalidades de primeiro nível. Serve 

sobretudo para testar e analisar a navegação principal e deve representar ainda o resultado inicial 

da interação desse primeiro nível. 

 

Prototipagem vertical 

 

Um protótipo vertical representa a progressão ao longo de um sistema para completar uma 

tarefa, permitindo que o utilizador interaja com a estrutura hierárquica de determinada 

funcionalidade. 

 

Processo 

 

O processo de prototipagem começa com os primeiros esboços da interface, é desenhada a 

sua estrutura: o cabeçalho, menus, conteúdos, conteúdos suplementares, menus de apoios, posição 

de títulos, texto, imagem, etc. A utilização de esboços manuais menos rigorosos, (prototipagem 

de baixa fidelidade) permite que várias soluções possíveis possam ser idealizadas de forma rápida, 

antes da passagem das soluções mais bem-sucedidas para etapas posteriores, onde os detalhes vão 

sendo estruturados e afinados. Estes esboços rápidos podem ser páginas estáticas ou uma previsão 

da progressão ao longo do suporte da interação. Representando assim páginas de diferentes 

hierarquias na arquitetura de informação, seja por via da prototipagem horizontal ou vertical. À 

medida que o desenho vai sendo melhorado, surge então a necessidade de criar protótipos mais 

rigorosos e mais funcionais, (prototipagem de alta fidelidade) quer através de software desktop 

que permita desenvolver protótipos estáticos ou funcionais, quer mesmo, em fases mais 

avançadas, com a construção de protótipos que simulem o sistema, utilizando HTML e CSS. (ou 

softwares específicos de prototipagem como o XD, Invision, Atomic, Figma, …) 

 

Já se abordou o que é o design de interação, a  usabilidade e quais são os processos de design 

de interação. Importa agora discutir a importância que o design centrado no utilizador (UCD) tem 

no desenvolvimento do design de interação, assim como as várias formas de avaliação de 

usabilidade. 

1.5.4 Design centrado no utilizador (User-Centered Design – UCD) 

Na comunidade de “developers” de produtos tecnológicos ainda existe aquela presunção 

muito comum e errada de que a prática da usabilidade é só subjetiva. Muitos ainda acreditam que 

as decisões tomadas em relação à usabilidade são arbitrárias e que podem ser decididas consoante 

as preferências pessoais. Hoje em dia, muitas empresas tomam decisões relacionadas com o 

design e usabilidade de um produto, sem ter qualquer tipo de preocupação com as preferências 

dos utilizadores. (Lowdermilk, 2013, p. 5) Segundo Lowdemilk, (2008) esta atitude não está certa, 
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porque o User-Centered Design (UCD) é muito importante para o sucesso de qualquer produto ( 

p. 5). Para perceber essa importância há que refletir sobre o que de facto este campo. 

O User-Centered Design (UCD) é uma área que emergiu de HCI (Human-Computer 

Interaction) e é uma metodologia de design de software para “developers” e designers. De uma 

forma sucinta, pode-se dizer que é um tipo de metodologia que auxilia a criação de produtos que 

possam ir ao encontro das necessidades dos utilizadores. (Lowdermilk, 2013, p. 6) 

É justo dizer que a prática de UCD assegura que um produto mantenha uma boa usabilidade 

que é aquilo que se pretende. Ao colocar os utilizadores no centro do processo de 

desenvolvimento de determinado produto, a ambiguidade é posta de parte, chegando assim ao 

produto que os utilizadores precisam, algo específico. Para além disto, existe o campo da User 

Experience (UX), que é um termo habitualmente usado para resumir toda a experiência de um 

produto de software. É um campo que tem como preocupação a funcionalidade e qualidade da 

experiência.  

Segundo Lowdermilk, (2013) “user- centered design pode ser implementado para assegurar 

que o produto mantenha uma boa experiência de utilização.” ( p. 6) 

Toda a experiência de usabilidade e todas as suas metodologias subsequentes são uma 

conglomeração de muitas disciplinas científicas. Através da implementação de ergonomia, 

psicologia, antropologia e muitos outros campos, a usabilidade está enraizada em conhecimento 

científico. Está muito longe de ser subjetiva e conjetural. O processo de User-Centered Design 

(UCD) trabalha contra as assunções subjetivas sobre o comportamento dos utilizadores. Requer 

a prova de que as decisões de design são efetivas.  Se as metodologias utilizadas neste campo 

forem feitas de forma correta, o produto em questão vai envolver de forma ativa os potenciais 

utilizadores. 

O UCD baseia-se em dados fornecidos pelos utilizadores que suportam a tomada de decisão 

dos “developers”.  

É preciso compreender de vez que não é uma perda de tempo, até porque se um produto não 

corresponder às expectativas dos utilizadores, os programadores ou designers vão ter de 

reconstruir o produto novamente. Se o UCD for feito corretamente, os criadores de determinado 

produto ficam mais focados no que devem desenvolver. 

Para que resulte, quando estão a ser realizados determinados testes dos produtos, os 

designers devem disponibilizar o seu tempo sem a preocupação de que não estão a avançar com 

projeto. Devem também estar recetivos às críticas dos participantes, para que possam perceber o 

que está mal e tomar assim decisões de forma mais consciente, no que diz respeito ao 

desenvolvimento do produto. (Lowdermilk, 2013, p. 8, 9) 

Alguns “developers” também defendem que tempo é dinheiro.  Para eles, perder tempo com 

User-Centered Design (UCD), ao invés de finalizar o projeto mais rapidamente, não é viável 

financeiramente. Contudo, o UCD até pode ser uma forma de poupar dinheiro. Isto, se 

consideramos que a correção de erros de produção e outras questões estão sujeitas a custos. 
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Muitos também pensam que o campo trata de pedir apenas aos utilizadores para darem 

feedback sobre uma lista de itens que devem ser corrigidos. No entanto, pensar que o UCD só se 

foca nesta questão é errado e pode ser prejudicial para quem está a criar um produto. O report de 

erros é necessário e útil, mas não é apenas com este report que vamos apurar quais são as reais  

necessidades dos utilizadores. Se no report de um utilizador sobre determinado erro num produto, 

o “developer” não se questionar sobre o que o este estava a tentar realizar, nunca vai conseguir 

perceber qual a tarefa que queria concretizar e como. Ao explorar e colocar questões que não 

estejam relacionadas com um erro específico, o “developer” pode descobrir o que os utilizadores 

estão a tentar fazer em determinado produto, de um modo que nunca se imaginaria. A partir daqui, 

pode-se considerar pensar novamente nas características do produto, para que o seu fluxo seja 

mais claro e a discussão referida acima poder gerar novas ideias para o artefacto, atribuindo-lhe 

mais valor. (Lowdermilk, 2013, p. 10) 

Portanto, o UCD não é uma distração. É útil para um “developer” de qualquer produto, 

manter o foco nas principais necessidades dos utilizadores. São obtidas assim informações 

valiosas à priori, prevenindo-se a tentativa de adaptar o problema à tecnologia.  

Trata-se portanto, de um tipo de metodologia de design muito útil para seguir um caminho 

lógico, desde as necessidades dos utilizadores até à solução tecnológica. Garante também o 

cumprimento de tarefas ao longo do processo na ordem mais correta.  

Aqui estão algumas questões que devem ser colocadas em retrospetiva, antes de se 

considerarem soluções tecnológicas:  

• Qual é a fonte do pedido do utilizador? Uma solução técnica pode resolver este problema? 

Talvez o problema seja processual ou até político. Talvez seja uma questão de processo, fluxo de 

trabalho, ou educação. 

• Porque é que o utilizador está confuso sobre a mensagem? Como é que ele interpreta o seu 

significado? Deve ser explicada de outra forma? 

• Porque motivo o utilizador se perdeu na transição entre estes dois ecrãs?  

• Porque é que ele não deu conta do alerta? Está apenas a ignorá-lo? Se sim, porquê? 

• Porque é que o utilizador está a cumprir as tarefas numa ordem incorreta? Existirá uma 

melhor forma de organizar o layout para assegurar que as tarefas sejam cumpridas na ordem 

correta? 

Em conjunto com uma boa usabilidade e User Experience, o User-Centered Design (UCD) 

é decisivo para que determinado produto vá ao encontro das reais expectativas dos utilizadores. 

(Lowdermilk, 2013, p. 12) 

Em suma, o UCD é muito importante, porque pode aumentar a recetividade de um produto, 

tendo em atenção todos os aspetos esperados pelos utilizadores. 
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1.5.5 As várias formas de avaliação de usabilidade 

1.5.5.1 O que são os testes de usabilidade e quais são os seus objetivos 

 

Os testes de usabilidade constituem uma forma de avaliação que utiliza as pessoas que são 

representativas do público-alvo que se quer atingir, para aferir se determinado artefacto cumpre 

com os critérios de usabilidade. Este tipo de avaliação dispensa a necessidade de outras técnicas 

de avaliação, que não incluam o uso representativo dos utilizadores. 

Os testes de usabilidade são métodos de pesquisa que têm a sua origem nas metodologias 

experimentais clássicas. O número de testes que se pode conduzir num determinado estudo é 

bastante considerável. Existem as experimentações clássicas com um grande número de amostras, 

um design de teste bastante complexo e os estudos qualitativos informais, com apenas um 

participante. 

Cada abordagem tem diferentes objetivos e requisitos (de tempo e de recursos). 

Do ponto de vista de muitas empresas os testes de usabilidade são muito importantes para 

melhorar a rentabilidade dos produtos. Para que o produto tenha uma boa rentabilidade, as 

decisões tomadas pelos designers devem ser baseadas em dados recolhidos por utilizadores que 

indiquem situações que devem ser retificadas. Desta forma, o criador de determinado artefacto, 

minimiza ou até elimina a possibilidade de frustração dos utilizadores, na utilização do respetivo 

produto. (Chisnell, 2008, p. 21) Portanto, assim como o User-Centered Design (UCD), uma 

avaliação constante e iterativa é decisiva para determinado produto ir de encontro às expectativas 

dos utilizadores.  

O objetivo geral dos testes de usabilidade é informar o designer através de uma recolha de 

informação que permite identificar e retificar deficiências existentes em produtos. 

Segundo Rubin & Chisnell, (2008) a intenção é assegurar a criação de produtos que sejam:  

- Úteis e valorizados pelo público alvo;  

- De fácil aprendizagem;   

- Ajudam as pessoas a ser efetivas e eficientes naquilo que elas pretendem;  

- São agradáveis ( e possivelmente deliciosos ) de usar ( p. 22). 

1.5.5.2 Processo 

 

Relativamente ao processo levado a cabo durante um teste de usabilidade, existem alguns 

elementos e metodologias básicas para a sua realização: desenvolvimento de questões de 

investigação ou objetivos de testes ao invés de hipóteses, uso representativo de uma amostra de 

utilizadores finais que podem ou não ser escolhidos aleatoriamente, representação do espaço atual 

de trabalho, observação dos utilizadores finais que usam ou analisam uma representação do 
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produto, entrevistas controladas e por vezes extensas, sondagem dos participantes pelo moderador 

do teste, coleção de medidas de preferência e performance (qualitativas e quantitativas) e  

recomendação de melhorias ao design do produto.(Chisnell, 2008, p. 25) 

1.5.5.3 Prós e contras 

 

Os testes de usabilidade permitem eliminar problemas de design e reduzir as possibilidades 

de frustração dos utilizadores perante um produto. Através dos testes um designer consegue 

alcançar objetivos como:  

Criar uma boa relação entre a sua empresa e os seus clientes; 

Estabelecer a ideia de que os produtos que a empresa vende são de qualidade e fáceis de 

usar; 

Demonstrar que a instituição considera os objetivos e as prioridades dos consumidores 

importantes; 

Lançar um produto que os clientes achem útil, efetivo, eficiente e agradável. (Chisnell, 2008, 

p. 22) 

A realização de vários tipos de testes, ao longo do processo de design, é importante para que 

se verifique o design iterativo de um produto. Redesenhar um produto consoante testes, de forma 

constante, aumenta a probabilidade de o produto ser útil. Com a avaliação contínua e vários tipos 

de testes é sempre possível detetar falhas que não tenham sido notadas em avaliações à priori. O 

design iterativo e os respetivos testes de usabilidade permitem o desenvolvimento estável e rápido 

de determinado artefacto. Através destas abordagens, o designer está sempre a aprender através 

de provas empíricas e pode assim adaptar melhor o produto às habilidades, expectativas e aptidões 

dos consumidores. (Chisnell, 2008, p. 28) Segundo Chisnell, (2008) a aplicação de pequenos 

testes precisos. que estão interligados, permite a obtenção dos melhores resultados, quando os 

recursos são limitados. ( p. 28) (Nielsen também diz isto no site dele) 

Contudo, apesar das vantagens que os testes de usabilidade oferecem, eles também têm as 

suas limitações. Não garantem o sucesso e a utilidade de um produto. Até o teste mais rigoroso, 

pode não garantir com 100% de certeza que um produto vai ser útil quando for lançado. Chisnell, 

(2008) apresenta algumas razões para isso: 

O teste é sempre uma situação artificial; 

Os resultados dos testes não provam que o produto funciona. Mesmo que sejam adquiridos 

dados estatísticos, isto não prova que o produto trabalhe. Isto porque as estatísticas são sempre 

probabilidades, não garantias. 

Os participantes raramente representam o total da população que se encaixa no público alvo. 

O estudo de mercado não é uma ciência infalível e o utilizador final é sempre difícil de identificar 

e descrever. Os testes nem sempre são a melhor metodologia a utilizar. Existem muitas técnicas 
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destinadas a avaliar e consolidar produtos. Em alguns casos, por exemplo, é mais eficaz conduzir 

uma avaliação heurística a um produto ao invés de testar, em termos de custo, tempo e precisão.  

Contudo, apesar destas limitações, quando conduzidos com cuidado e precisão, pelas razões 

apropriadas, no tempo apropriado, no desenvolvimento de um artefacto, os testes de usabilidade 

são indicadores quase infalíveis de potenciais problemas e dos meios de resolvê-los. Minimizam 

assim o risco de lançamento de um produto instável e difícil de aprender. (Chisnell, 2008, p. 26) 

1.5.5.4 Tipos de testes 

 

 Compreendidas as vantagens e objetivos dos testes de usabilidade, é importante 

compreender que existem vários tipos de testes. Alguns deles encaixam em todas as fases de 

desenvolvimento do respetivo artefacto. O tipo de avaliação varia consoante as questões de 

pesquisa colocadas, o estado de desenvolvimento do produto e o tempo disponível para 

implementar soluções face a problemas revelados nos testes. 

 Neste capítulo vão ser abordados de forma sumária os três tipos de testes existentes no 

campo da usabilidade. É possível perceber os objetivos e benefícios de um teste ao associá-lo com 

uma fase em particular do desenvolvimento de determinado artefacto. 

Os três tipos de testes de usabilidade são: exploratórios (ou formativos), sumativos, e de 

validação ( ou verificação). 

Ainda existe um quarto tipo de teste, o de comparação, que pode ser usado como parte 

integral dos três testes referidos acima. É um tipo de avaliação que não está associada a nenhuma 

fase específica de desenvolvimento do produto. 

Os testes de usabilidade variam consoante a ênfase nas medidas qualitativas ou quantitativas 

e pela quantidade de interações entre o moderador e participante do teste.(Chisnell, 2008, p. 27) 

Através da figura 25 é possível observar os diferentes tipos de testes aplicados consoante a fase 

de desenvolvimento de um determinado artefacto. 
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Figura 26: Testes de usabilidade durante o processo de desenvolvimento do produto. 

 

O teste exploratório (ou formativo) é aquele que é conduzido no início do processo, quando 

um produto ainda está em estado de “embrião”, estando, portanto, ainda a ser definido e 

desenhado. Sendo por isso às vezes apelidado de teste formativo. Nesta fase ainda estão a ser 

definidas ou fechadas as funcionalidades do produto, consoante os requisitos. O design está 

prestes a começar. O principal objetivo do teste exploratório ou formativo é analisar a efetividade 

dos conceitos de design preliminares. (Chisnell, 2008, p. 29) 

O teste sumativo é provavelmente a avaliação mais utilizada em usabilidade. De todos os 

testes é provavelmente o mais simples e direto para ser desenhado e conduzido por um 

profissional novato de usabilidade. Os testes sumativos são conduzidos no início ou no meio do 

desenvolvimento de determinado produto, usualmente, depois do design estar estabelecido. O 

objetivo do teste sumativo é dar continuidade à pesquisa feita no teste exploratório, ao avaliar a 

usabilidade de aspetos mais específicos do artefacto. Segundo Chisnell, (2008) “se a intenção do 

teste exploratório é trabalhar no esqueleto do produto, o teste sumativo, começa a trabalhar na 

carne.” (Chisnell, 2008, p. 34) 

No que diz respeito aos testes de validação (ou de verificação), estes geralmente são 

conduzidos, no fim do processo de desenvolvimento do produto (ou depois do seu lançamento—

estudos de mercado). É um tipo de avaliação que serve para medir a usabilidade de um produto, 

confirmar se os problemas detetados à priori no teste exploratório foram resolvidos e para 

verificar se não surgiram novas contrariedades. Ao contrário do outro tipo de testes, a avaliação 

sumativa é, portanto, feita numa data muito próxima à data de lançamento do produto. O objetivo 
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do teste de validação é avaliar como o produto se compara com alguns padrões de usabilidade 

predeterminados, com uma performance padrão de projeto relacionado, uma empresa interna, ou 

até com a performance padrão de um produto concorrente. 

A intenção é perceber se o artefacto vai ao encontro dos padrões estabelecidos antes do seu 

lançamento e se não for, deve-se descobrir o motivo de tal acontecimento. Os padrões referidos 

habitualmente têm origem nos objetivos de usabilidade definidos no início do projeto. 

No capítulo da metodologia ,a tipologia de testes irá ser mais aprofundada consoante os 

testes que vão ser utilizados para avaliar o protótipo desta dissertação.  

1.6 Síntese do capítulo 

Neste capítulo foram abordadas quatro temáticas muito importantes para o desenvolvimento 

do protótipo de uma aplicação para Surf em grupo, são elas:  Aplicações mobile, impacto das 

aplicações no desporto, Surf em Portugal e o papel das aplicações a nível nacional e internacional 

e avaliação de usabilidade de aplicações mobile em design de interação.  

O primeiro tópico foi útil para perceber um pouco sobre a história das aplicações e o que são 

de facto estas plataformas. Também ficaram a ser conhecidas estatísticas relevantes sobre a 

utilização das aplicações no nosso planeta e o seu real impacto.  

Entre muitos estudos estatísticos relevantes, importa salientar a pesquisa da ComSource. 

Esta entidade apresenta um gráfico estatístico que revela que a aplicação mais usada em todo o 

mundo por pessoas maiores de 18 anos é o Facebook.  Isto sugere que as redes sociais têm uma 

grande importância na vida do homem no dia a dia, sendo um bom prenúncio para a aceitação do 

protótipo de  aplicação que se pretende desenvolver nesta dissertação.  

Outros estudos também mostram estatisticamente aquilo que todos nós já sabemos, as 

aplicações assumem um papel preponderante na vida das pessoas que já não conseguem viver 

sem smartphone e sem aplicações mobile. Esta contextualização do tema, com diversas 

descobertas à mistura foi muito importante.  

No que diz respeito ao impacto das aplicações no desporto importa salientar dois estudos. O 

primeiro refere que as aplicações podem ser eficazes no estímulo para a atividade física a curto 

prazo, o segundo diz que o suporte social numa aplicação pode também ser crucial no estímulo 

para a atividade física. Estes dados são importantes e vêm dar validade ao desenvolvimento de 

um protótipo de uma aplicação para surf em grupo, que tem como objetivo aumentar a prática de 

certos utilizadores através de ferramentas úteis ligadas ao surf e às redes sociais.  

A contextualização do surf em Portugal, a sua evolução, estado atual e aplicações que 

existem no mercado também providenciaram conhecimentos relevantes para o investigador da 

presente dissertação. Os três casos de estudo efetuados foram importantes para perceber que 

ferramentas de surf em grupo já estão disponíveis para os surfistas e em que aspetos podem ser 

melhoradas. Das três aplicações analisadas destacaram-se as funcionalidades: surf report, criação 
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de sessões, cronologia com partilha de conteúdos, marcação de aulas de surf, entre outras. Estas 

funcionalidades também serviram de inspiração para a aplicação, sendo que o objetivo foi sempre 

tentar criar algo melhor do que já existe.  

No que diz respeito ao último tópico, as formas de avaliação de usabilidade, foram estudados 

os principais conceitos e princípios de usabilidade e o processo normalmente levado a cabo em 

design de interação. Foram apenas estudados as metodologias de ID, utilizados nesta dissertação: 

questionários e entrevistas iniciais, persona, cenários de utilização, protótipo, preparação e 

condução do teste / sessão de avaliação de usabilidade. O conhecimento adquirido sobre UCD 

também foi útil para desenvolver um artefacto centrado nos utilizadores, nas reais necessidades 

dos utilizadores e proporcionar assim uma boa experiência de navegação com o protótipo 

desenvolvido nesta dissertação. 

Resumindo, todas as temáticas estudadas na revisão de literatura foram importantes para o 

desenvolvimento do projeto desta dissertação e respetiva avaliação de usabilidade. 
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2. Metodologia 

Neste capítulo da metodologia é explicado o study [research] design. São descritos os 

participantes e as suas características demográficas principais, o processo de amostragem e as 

suas implicações. De seguida são descritos os instrumentos da recolha de dados e o processo 

adotado para conduzir o estudo. Também é explicado como são analisados os dados e as técnicas 

de usabilidade que foram utilizadas no processo de desenvolvimento do projeto. 

2.1 Abordagem e research design 

Neste estudo, foi adotada uma abordagem qualitativa através da avaliação de usabilidade do 

mockup da aplicação. O tipo de estudo feito nesta dissertação é descritivo, visto que não são 

aplicadas múltiplas medidas e por não haver qualquer grupo de controlo. Foi utilizada a 

investigação de desenvolvimento tipo 1 (richey et al, 2005) 

2.2 Universo, população e amostra de participantes 

O universo de participantes deste estudo são os surfistas utilizadores de aplicações mobile, 

potenciais utilizadores da aplicação em desenvolvimento. A população acessível para participar 

consistiu em habitantes da cidade do Porto.  

2.3 Método de amostragem 

Para este estudo foram recrutados, por conveniência, participantes da comunidade surfista 

do Porto. Considerando que o investigador da presente dissertação pratica surf, o recrutamento 

para os testes foi feito a partir da sua rede de contactos. Alguns dos participantes foram 

contactados através dos conhecidos do investigador. Para os questionários iniciais do projeto 

foram recrutados intervenientes do grupo de Surf de Facebook, “Surf à volta do Porto”. Nos testes 
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de usabilidade participaram surfistas de todos os níveis de surf: principiante, iniciado, intermédio, 

avançado e competição. Não foram recolhidas informações pessoais durante os testes, os 

participantes vão ficar no anonimato. 

2.4 Instrumentos 

Tal como descrito anteriormente por Rubin & Chisnell (2008) os instrumentos utilizados 

são: questionários e entrevistas iniciais, persona, cenários de utilização, protótipo, preparação e 

condução do teste / sessão de avaliação de usabilidade — com a aplicação de um questionário de 

background inicial, teste de usabilidade, debriefing interview e questionário de System Usability 

Scale (SUS) (Brooke, 1986; Brooke, 2013). 

Os questionários e entrevistas iniciais foram utilizados para determinar a validade da ideia e 

as reais necessidades do público alvo da aplicação. Foram desenvolvidos no Google Forms e 

escritos em português. As entrevistas foram feitas presencialmente de forma muito informal. 

Posteriormente foi sintetizada uma persona e descritos cenários de utilização para a aplicação, 

tendo em conta os dados recolhidos nos questionários, entrevistas e nas observações feitas pelo 

investigador da dissertação durante a prática do surf. Baseados nesta informação, mais tarde, 

depois de terem sido feitos os primeiros sketches, foram desenvolvidos wireframes da aplicação 

— discutido e afinado (Figura 26) e a estrutura / arquitetura de navegação/informação (Figura 27) 
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Figura 27: Wireframes iniciais. 

Figura 28: Estrutura, ou Mapa de navegação inicial. 

 

Depois foi desenvolvido um protótipo interativo não funcional de alta fidelidade em Adobe 

XD e foi criado um protocolo de testes. (Figura 28 / referêncua online - 

https://xd.adobe.com/view/bee0c46a-fcc9-46d1-76ab-ad618e38a0e4-c8d1/?fullscreen) 
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Figura 29: Ambiente de desenvolvimento do protótipo. 

 

Os testes de usabilidade foram utilizados para avaliar o produto e verificar se realmente 

corresponde às necessidades e expetativas dos utilizadores. O teste utilizado é o sumativo. O 

objetivo deste tipo de testes normalmente é perceber como o utilizador realiza as tarefas pré-

definidas e detetar erros de usabilidade. As sessões de avaliação começaram sempre com os 

questionários de background, que serviram para caracterizar os participantes. As debriefing 

interviews foram feitas para perceber quais foram as dificuldades dos utilizadores durante a 

experiência e perceber se gostou do produto. Por último, o questionário SUS, feito no final, serviu 

para atribuir uma pontuação de usabilidade ao produto, consoante as respostas de cada utilizador.  

É um método fiável, low-cost e muito utilizado para avaliar a usabilidade de sistemas. 3 ( 

Brooke,1986, p.1)  

                                                      
3 De acordo com Brooke (1986), o inquérito é constituído por 10 afirmações que devem ser avaliadas segundo uma 

likert scale que vai de 0 a 5, desde discordo fortemente a concordo fortemente. O SUS resulta numa pontuação 

global de usabilidade para o sistema através de uma fórmula de cálculo aplicada às pontuações das respostas dadas 

pelos utilizadores. Primeiro é necessário somar as pontuações de cada item. Cada item pode ter uma pontuação que 

vai de 0 a 4. Para os items 1,3,5,7 e 9 a contribuição pontual corresponde à posição da escala menos 1 valor. Para 
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2.5 Procedimentos 

Os questionários iniciais foram realizados através do Google Forms e postados no grupo 

“Surf à volta do Porto” existente no Facebook. Foram partilhados no dia 29 de outubro e  fechados 

no Google Forms no dia 31 de outubro (Tabela 2).  Foram obtidas 15 respostas ao todo. Os 

inquéritos eram constituído por três perguntas abertas e duas fechadas. O guião do questionário e 

as respostas ao mesmo podem ser consultados com detalhe no Apêndice A.  

 

Tabela 2: Perguntas do questionário inicial. 

 

O objetivo principal era verificar a validade da ideia (criação de uma aplicação dedicada ao 

surf em grupo) e identificar / recolher / perceber as preferências dos utilizadores em termos de 

funcionalidades numa aplicação que suportasse o espírito de comunidade. 

As entrevistas foram realizadas no dia 5 de novembro a duas pessoas, contendo questões 

abertas e fechadas, de forma a confirmar as informações recolhidas nos questionários e obter 

informação mais rica. As sessões foram informais não sendo feito qualquer registo das mesmas.  

Serviram para validar novamente a ideia e legitimar os requisitos. (Tabela 3) Os entrevistados 

foram dois surfistas conhecidos do investigador, um principiante e um intermédio. O primeiro 

ficou entusiasmado com a funcionalidade de agendar surfadas públicas, o intermédio gostou da 

feature “surf report de pessoas presentes nos locais” e do conceito global da aplicação, que agrega 

                                                      
os items 2,4,6,8 e 10, a contribuição pontual é 5 menos a posição da escala obtida. Para obter o valor “overall” da 

usabilidade do sistema é preciso somar os valores de todos os items e multiplica-los por 2.5. A pontuação do SUS 

vai de 0 a 100 valores.  
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funcionalidades como criação  de sessões, Surf reports, criação de grupos e previsão do mar numa 

só aplicação. 

 

Tabela 3: Lista de requisitos sintetizada. 

 

Depois de ser definido o conceito da aplicação—baseado na análise das respostas ao 

questionário— e algumas “features” no início de fevereiro, como já tinha sido referido, foi 

realizado o protótipo e os wireframes através dos softwares Adobe Illustrator e Adobe Experience 

Design (XD). Os wireframes (prototipagem de baixa fidelidade) foram realizados em meados do 

mês de março e o protótipo de alta fidelidade ficou pronto no início do mês de maio. 

Posteriormente, em meados do mês de maio, foi criado um plano de testes. Os testes de 

usabilidade foram realizados no final de maio, nos dias 25 e 26. Foram recrutados oito 

participantes por contato telefónico. As sessões para testar a aplicação foram conduzidas em salas 

da FEUP, em ambiente controlado, sem ninguém a distrair os participantes. As sessões tiveram 

em média uma duração de 20 minutos. Durante os testes, antes de começar a interagir com a 

aplicação, era pedido aos participantes para responderem a um questionário de background inicial 

feito no Google Forms, e para ler um documento online com quatro tarefas a realizar durante a 

interação com o mockup da aplicação — que foi denominada de Surfbook.  

No final das sessões, era sempre feita uma debriefing interview aos participantes (entrevista 

com questões abertas sobre a experiência e o produto) e um questionário de System Usability 

Scale (SUS) que era sempre respondido no Google Forms. Durante os testes foi adotado o 

protocolo “thinking aloud” e a configuração de sala de Rubin (Figura 29), sempre com o 

moderador a conduzir a sessão. (Rubin & Chisnell, 2008, p.102) 
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Figura 30: Configuração da sala durante os testes. 

 

Todas as interações com o protótipo foram feitas num PC portátil em que apareciam duas 

janelas: a da aplicação e a da webcam do PC com a cara do participante. Desta forma foi sempre 

possível filmar em simultâneo a interação com o protótipo e a reação do participante à 

experiência. Os testes foram, portanto, gravados, tendo sido recolhidas as respetivas declarações 

de consentimento. Estes testes de usabilidade foram utilizados para avaliar o protótipo em termos 

de conceito, design e usabilidade, de forma também a responder às respetivas questões de 

investigação desta dissertação.  

 

 



 

60 

2.6 Síntese do capítulo 

Neste capítulo é apresentada toda a metodologia utilizada nesta dissertação. Trata-se de um 

estudo onde foi adotada uma abordagem qualitativa através da avaliação de usabilidade do 

mockup da aplicação. O research design utilizado é descritivo e a metodologia consiste na 

investigação de desenvolvimento de tipo 1. Os participantes da experiência são  surfistas do Norte, 

uma parcela dos potenciais utilizadores que eventualmente poderiam vir a usufruir da aplicação. 

São oito participantes com diferentes níveis de surf. O recrutamento foi feito por contacto 

telefónico e através do Facebook Os instrumentos utilizados foram: questionários e entrevistas 

iniciais, persona, cenários de utilização, protótipo, preparação e condução do teste / sessão de 

avaliação de usabilidade — com a aplicação de um questionário de background inicial, teste de 

usabilidade, debriefing interview e questionário de System Usability Scale (SUS) (Brooke, 1986; 

Brooke, 2013). Os testes de usabilidade foram utilizados para avaliar o protótipo em termos de 

conceito, design e usabilidade, de forma também a responder às respetivas questões de 

investigação desta dissertação. Relativamente à calendarização e procedimentos utilizados, os 

questionários e as entrevistas iniciais foram feitas em outubro e novembro. Os requisitos da 

aplicação foram definidos em fevereiro e os wireframes criados em março.  No mês de maio foi 

concretizado o protótipo de alta fidelidade. Foi criado um plano de testes e realizados os 

respetivos testes de usabilidade. Estes concretizaram-se na FEUP em ambiente controlado e 

tiveram a duração média de 20 minutos. 

3. Desenvolvimento da interface 

3.1 Conceito e identificação do público-alvo 

A criação da aplicação Surfbook, tem como mote a falta de apoios da comunidade surfista 

para aqueles que não têm grupo para surfar e querem desenvolver uma prática mais consistente e 

suportada pelos pares.  

Hoje em dia, qualquer surfista que esteja atento durante a prática da modalidade, verifica 

que existem muitos praticantes que não se sentem confiantes no mar e necessitam de um grupo 

com quem surfar para aumentarem a sua prática e evoluírem com as sugestões e confiança 

transmitidas pelo grupo. É notório que neste desporto, os iniciantes e intermédios necessitam 
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sempre de alguém mais experiente para melhorar a sua técnica e ganhar outras competências, 

como a análise de previsões, estado do mar, entre outros aspetos. O público-alvo desta aplicação 

são os surfistas iniciantes e intermédios.  

Os problemas aqui referidos foram detetados através da observação do investigador da 

presente dissertação (surfista intermédio há vários anos) e através de algumas respostas dadas por 

surfistas nos questionários iniciais. 

3.2 Levantamento de necessidades e requisitos 

O levantamento de necessidades e requisitos foi feito a partir dos questionários iniciais. 

Apesar de não estar filtrado segundo o público-alvo do projeto, era vantajoso recolher a opinião 

de todos os surfistas sobre a validade da ideia e sobre as suas preferências relativamente às 

funcionalidades de uma aplicação para surf em grupo.    

Foram recolhidos dados relevantes, tendo havido uma resposta de um utilizador muito 

interessante e simbólica daquilo que iria ser o conceito da aplicação. Quando questionado para 

que fins utilizaria a aplicação, o 9º participante respondeu: “Utilizaria para saber onde o pessoal 

ia surfar para não estar sozinho na água, mas também para estar com um grupinho de pessoal 

porreiro”. A necessidade de os utilizadores terem um grupo para surfar sempre foi uma das 

principais preocupações no desenvolvimento desta aplicação. 

Importa também salientar no questionário as respostas positivas relativamente à validade da 

ideia e as preferências dadas a funcionalidades como: Surf report na primeira pessoa e a 

possibilidade de agendar sessões. Nas Figuras 31, 32 e 33 podemos verificar essas respostas dadas 

pelos participantes.  
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Figura 31: Resposta ao questionário inicial. 

 

 

Figura 32: Resposta aos questionário inicial. 
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Figura 33: Resposta aos questionário inicial. 

  

Depois da análise de preferências e necessidades por parte dos potenciais utilizadores, foi 

definida uma lista de requisitos para a aplicação (Figura 34). No documento integral (Apêndice 

B) é possível observar algumas funcionalidades que não foram implementadas no protótipo por 

terem um grau menor de importância. 
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Figura 34: Síntese de requisitos. 

3.3 Persona e cenários de utilização 

A persona foi importante para criar uma abordagem estratégica à interface. Devido ao curto 

prazo do projeto, não foi possível fazer um grande trabalho de campo e desenvolver um processo 

de trabalho comum no que diz respeito à criação de personas. Contudo, a persona foi muito 

importante para criar uma abordagem estratégica à interface. O processo foi baseado nos 

questionários e  entrevistas iniciais com surfistas e na observação do investigador desta 

dissertação de acordo com o que se passa na prática da modalidade no Norte de Portugal.  Definiu-

se então como persona primária da aplicação o surfista intermédio que não tem um grupo para 

surfar. Isto porque este tipo de surfistas precisa  de evoluir ainda mais para chegar ao nível dos 

avançados/competição e desfrutar assim ainda mais do desporto. Além disso, o surfista 

avançado/competição pode sempre tirar prazer de uma surfada em grupo com um surfista 

intermédio ao mesmo tempo que transmite os seus conhecimentos. São compatíveis, porque um 

surfista intermédio já tem alguma experiência, técnica e conhecimento da modalidade. Já com 

surfistas iniciantes o mesmo não acontece. Surfistas avançados/competição não vão querer surfar 

com iniciantes que ainda estão a fazer a sua aprendizagem nas “espumas”. A probabilidade de um 
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surfista avançado querer surfar com um iniciante é muito baixa.   Por estes motivos, o foco da 

aplicação são os surfistas intermédios. No documento da Figura 35 podemos observar algumas 

características e objetivos da persona primária. As informações mais importantes a reter são: as 

frustrações do surfista e os objetivos finais. 

 

 

Figura 35: Persona primária, Adriano Ferreira. 

 

Já com a persona definida, foram produzidos os cenários de utilização, imaginando situações 

do dia a dia. Foram criados quatro cenários (Figura 36): adesão a um evento público da cronologia 

(previamente criado por outro utilizador), criação de uma sessão pública por parte da persona em 

Matosinhos, criação de um grupo de surf por parte da persona (com conhecidos das sessões 

públicas) e criação de um evento privado com o grupo previamente criado. Os cenários 

contemplam apenas as funcionalidades de criar grupos e sessões, porque a par do surf report são 

as funcionalidades mais relevantes. Por esse motivo, essas funcionalidades foram mais estudadas 

e trabalhadas para o utilizador. 
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Figura 36: Cenários de utilização. 

3.4 Desenvolvimento da interface 

3.4.1 Sketches e Wireframes 

A interface foi pensada tendo em conta os objetivos, comportamentos e necessidades dos 

potenciais utilizadores reunidos na persona primária. Os sketches (Figura 37 e 38) e wireframes  

foram muito importantes para o desenvolvimento do protótipo final. Nos primeiros esboços, o 

objetivo era mostrar a ideia e a estrutura geral. O foco estava apontado para as funcionalidades 

mais relevantes, criação de sessões e grupos de surf. Na Figura 37 e 38  podemos observar os 

primeiros esboços da aplicação. Era pretendido um layout simples e intuitivo que simplificasse 

os processos de interação com o sistema.  
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Figura 37: Sketch da aplicação. 
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Figura 38: Sketch da aplicação. 

 

Depois de feitos os sketches, começaram a ser desenhados os wireframes (Figuras 39 e 40), 

já com um nível de detalhe  maior. O foco continuou a ser o esboço da estrutura e das principais 

funcionalidades, a partir daqui os ecrãs e funcionalidades foram aumentando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Wireframes da aplicação, ecrã inicial, menu, cronologia e ecrã de registo. 
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Figura 40: Wireframes da aplicação. 

3.4.2 Identidade e paleta cromática 

Depois dos primeiros sketches e wireframes era necessário começar a refletir sobre outras 

questões importantes para o projeto, como por exemplo, escolher um nome para o produto, refletir 

sobre a sua identidade e explorar possíveis opções cromáticas. Para o nome pretendia-se algo 

simples que estivesse relacionado com a modalidade e com o conceito do produto. Considerando 

que uma das principais funcionalidades da aplicação seria a marcação de sessões, pensou-se num 

nome que estivesse diretamente relacionado com essa funcionalidade. Tendo em conta que marcar 

sessões, em inglês traduz-se por “book”, pensou-se no nome Surfbook. Juntou-se o nome da 

modalidade ao nome da principal funcionalidade da aplicação. Optou-se por um  nome inglês, 

porque na eventualidade de o produto ser implementado e ter sucesso, seria mais fácil divulga-lo 

além-fronteiras. Relativamente à identidade, também era pretendido algo simples, fácil de 

memorizar e que estivesse ligado à modalidade. A Figura 41 mostra o resultado, que vai de 

encontro a essa corrente de pensamento. O logo é a combinação de uma tipografia simples com 

um elemento simbólico muito conhecido entre os surfistas e que é muito representativo do 

desporto: a prancha de surf. Neste caso são dois símbolos, porque no logo assumem a função da 
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letra “o”. No que diz respeito ao aspeto cromático, optou-se pelo azul, porque é a cor do oceano 

e por consequência uma cor muito associada ao surf. É um logotipo simples, que vai de encontro 

ao conceito que era  pretendido, sendo muito representativo daquilo que é este desporto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Identidade da aplicação. 

 

Na Figura 42 podemos observar a paleta cromática usada em toda a identidade do produto. 

Na interface do protótipo foram sempre usados tons de azul, sendo que o azul escuro do logo é o 

tom mais usado na interface da aplicação.. O branco é utilizado na maior parte dos ecrãs como 

fundo e o laranja para os destaques e “float action buttons”. O preto é apenas utilizado no mapa 

da aplicação. Era pretendida uma paleta cromática coerente nos diversos ecrãs, tendo-se dado 

mais destaque ao azul que é a cor do logotipo e muito associada ao surf.  
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Figura 42: Paleta cromática da aplicação. 

3.4.3 Tipografia 

A tipografia representa um papel muito importante no design de interfaces. Através dela é 

possível disponibilizar os conteúdos de forma clara. Para que uma interface seja simples de 

utilizar, o seu conteúdo deve ser de leitura fácil. Considerando que o protótipo da aplicação iria 

ser desenvolvido para Android, a fonte utlizada foi a fonte standard deste sistema operativo, a 

Roboto (Figura 43). Além de ser a fonte utilizada em Android, não apresentava qualquer tipo de 

custos.  
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Figura 43: Roboto, tipografia utilizada na aplicação. 

3.4.4 Protótipo 

O protótipo de alta fidelidade (Figura 44), ao contrário dos wireframes, foi desenvolvido no 

Adobe Experience Design (XD). Enquanto que no Illustrator apenas era possível desenhar o 

protótipo, no Adobe Experience Design (XD) era permitido prototipar e fazer a animação no 

mesmo programa, sem ter de recorrer a outro software exterior, como o Invision por exemplo. O 

protótipo foi baseado nos wireframes, sempre com o mesmo princípio em mente: desenvolver 

uma interface minimalista, intuitiva, clara, em que a prioridade era a simplicidade de processos, 

de forma a proporcionar ao utilizador uma boa experiência de navegação. O objetivo foi mostrar 

sempre como seria a aplicação, caso fosse implementada. Tendo em conta que o protótipo foi 

desenvolvido para Android, foram respeitados todos os princípios e padrões standard do sistema 

operativo que podem ser consultados no website: https://material.io/design/.  Princípios e padrões 

de layout, cor, tipografia, iconografia, entre outros aspetos, foram seguidos religiosamente. 

 

 

 

 

https://material.io/design/
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Figura 44: Protótipo da aplicação, imagem dos ecrãs no Adobe Experience Design (XD). 
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3.4.5 Percurso principal na interface 

A aplicação Surfbook é um produto com várias funcionalidades. Para dar um pouco a 

conhecer a plataforma será explicado o percurso que o utilizador deve fazer para criar uma sessão 

pública, uma das features mais importantes da aplicação. Considerando que são muitos ecrãs e 

funcionalidades, fez-se uma seleção daquilo que seria mais importante mostrar. Em apêndice, é 

possível ver todos os ecrãs e percursos da aplicação de acordo com o mapa / estrutura geral de 

navegação da aplicação definido. (Figura 45). 

 

 

Figura 45: Estrutura de navegação da SurfBook. 
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 O utilizador deve sempre começar por fazer o registo na aplicação. (Figura 48) São dadas 

duas soluções ao utilizador: o registo normal ou registo através das contas de Facebook e Google. 

No registo normal o utilizador deve preencher vários campos e tirar uma foto. Depois de fazer o 

registo, seja de que forma for, o utilizador deve fazer o login (Figura 46). No ecrã de login, o 

utilizador pode fazer também login com a sua conta da aplicação ou a com conta de Facebook ou 

Google. 

Figura 46: Ecrã inicial. 

Figura 47: Login da aplicação. 

Figura 48: Registo da aplicação. 

Depois de realizar essa ação, o utilizador é sempre direcionado para a cronologia.. Nesse 

ecrã (Figura 49), o utilizador pode criar e visualizar surf reports de diferentes surfistas presentes 

nos respetivos locais, tendo acesso a eventos públicos, fotos, vídeos, podendo gostar ou comentar 

todo o tipo de publicações. Além disso pode confirmar a sua presença em eventos, clicando na 

opção “vou”. Para criar uma sessão pública, primeiro de tudo é necessário clicar no botão 

hamburger que dá acesso ao menu da aplicação (Figura 50). O menu contém uma listagem com 

as diferentes features da aplicação. Aqui o utilizador pode desempenhar diversas ações: ver o seu 

perfil, consultar e modificar as definições da aplicação e fazer logout. De forma a progredir na 

sua tarefa, o surfista deve clicar na opção “criar sessão”, sendo direcionado assim para o ecrã 

“criar sessão”(Figura 51). Nesse ecrã, para criar um evento deve ser escolhido um spot, data e 
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hora e tipo de sessão4 (pública ou privada). Depois de efetuados estes passos, o utilizador deve 

finalizar a tarefa e guardar o progresso com o botão “guardar” no ecrã “criar sessão”. Nos ecrãs 

”Spot”, “Data e hora” e “Tipo de sessão” é sempre possível retroceder para o ecrã “criar sessão”, 

através da seta localizada na barra superior da aplicação. 

 

 

Figura 49: Cronologia da aplicação. 

Figura 50: Menu da aplicação. 

Figura 51: Ecrã “Criar sessão”. 

Para criar uma sessão pública, depois de o utlizador ter escolhido um spot, uma data e uma 

hora para o evento, deve clicar no botão “Tipo de sessão”, sendo automaticamente encaminhado 

para o ecrã “Tipo de sessão (Figura 52). Selecionando uma sessão pública (Figura 53), basta 

apenas ao utilizador clicar no botão “ok”. Depois do clique, o utilizador é reencaminhado para o 

ecrã “Criar sessão” e basta-lhe guardar para terminar a tarefa, clicando com o botão “guardar” 

como já tinha sido explicado. Após realizar esta ação, é apresentado um ecrã de feedback ao 

                                                      
4 Na aplicação o utlilizador pode escolher entre 2 tipos de sessão: pública ou privada. Na criação de uma sessão pública 

não é necessário adicionar grupos ou amigos visto que toda a gente pode participar. Este tipo de sessão pode ser 

vista por todos os utilizadores na cronologia da aplicação. Para criar uma sessão privada devem ser adicionados 

amigos ou um grupo de surf durante a realização da tarefa. Este tipo de sessão só pode ser vista na cronologia pelas 

pessoas ou grupo convidado. 
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utilizador (Figura 54) sendo este redirecionado automaticamente para a cronologia da aplicação, 

onde já aparece o evento criado. 

 

 

Figura 52: Ecrã “Tipo de sessão”. 

Figura 53: Ecrã “Tipo de sessão”, opção “Sessão pública” selecionada. 

Figura 54: Ecrã de feedback da aplicação para com o utilizador. 

Se a intenção for organizar uma sessão privada, será necessário clicar nessa opção no ecrã 

“Tipo de sessão”. Após o clique, vai ser perguntado ao utilizador se este pretende adicionar um 

grupo de surf ou amigos à sessão (Figura 55). Ao clicar “não”, o utilizador poderá criar uma 

sessão individual, pois a aplicação dá essa possibilidade. Optando pelo “sim”, a aplicação 

apresenta um ecrã onde é possível, adicionar grupos ou amigos à sessão (Figura 56). Clicando em 

“adicionar grupos”, o utilizador deverá selecionar um grupo no ecrã “Adicionar grupos” (Figura 

57) e guardar a sessão com o botão “guardar” no ecrã “criar sessão”. Depois ser-lhe-á  apresentado 

o ecrã de feedback (Figura 58), sendo redirecionado para a cronologia da aplicação.  
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Figura 55: Ecrã “Tipo de sessão”, foi selecionada a opção “Sessão Privada” e é perguntado 

ao utilizador se pretende adicionar um grupo ou amigos. 

Figura 56: Ecrã “Tipo de sessão”, é dada a possibilidade ao utilizador de convidar grupos 

ou amigos. 

Figura 57: É dada a possibilidade ao utilizador de adicionar grupos. 

Figura 58: Ecrã de feedback da aplicação para com o utilizador. 
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4. Apresentação e discussão dos 

resultados 

4.1 Perfil dos participantes 

Como já foi referido no capítulo das metodologias, durante os testes de usabilidade foram 

realizados: questionários de background, os respetivos testes, debriefing interviews e 

questionários de System Usability Scale (SUS). 

Os questionários de backgournd foram úteis para perceber algumas características dos 

participantes dos testes. A amostra é constituída por oito participantes, sete do sexo masculino e 

uma do sexo feminino. Os surfistas pertencem a diferentes níveis de surf: dois surfistas são 

principiantes, dois iniciantes, dois intermédios, um avançado e um de competição. No que diz 

respeito a idades, seis dos participantes têm idades compreendidas entre os 19 e 30 anos e os 

restantes dois têm até 18 anos.  

Relativamente à experiência de utilização de aplicações de surf, quatro dos inquiridos 

responderam que tinham alguma experiência, três responderam que tinham pouca experiência e 

um nenhuma experiência. Todos os inquiridos, com exceção de um participante, utilizam 

aplicações de surf no seu dia a dia. Entre as mais usadas estão a Beachcam, Surftotal e Windguru. 

Um dos participantes também referiu que tinha experiência com aplicações de surf em grupo.    

No que diz respeito à frequência de prática da modalidade, as respostas foram variadas.  

Alguns participantes responderam que faziam apenas uma sessão por semana, outros uma a duas 

sessões por semana, outros duas a três e houve ainda quem respondesse três a quatro. Todos os 

participantes responderam que preferiam surfar em grupo e que costumam fazê-lo acompanhados. 

As motivações dos participantes para a utilização da aplicação foram várias, sendo que a opção 

mais votada foi “evoluir na modalidade, através do surf em grupo”. Importa salientar também que 

quatro dos participantes responderam que estavam motivados a utilizar a aplicação de forma a 

aumentar a sua prática. O que pode sugerir que uma aplicação que suporte o espírito em 

comunidade pode estimular o aumento da prática do desporto. 

4.2 Tarefas 

Durante os testes, foi pedido aos utilizadores para realizarem quatro tarefas, seguindo o 

protocolo “thinking aloud”, de forma a obter feedback imediato sobre o sistema durante a 

interação. Como já tinha sido referido no capítulo da metodologia, os testes foram filmados. Foi 
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pedido aos utilizadores para imaginarem que a aplicação existia mesmo, tendo tomado 

conhecimento dela há relativamente pouco tempo. As quatro tarefas propostas foram as seguintes:  

 

Adesão a uma sessão pública em Matosinhos; 

Criação de uma sessão pública no dia 20 de abril; 

Criação do grupo de surf Leceiros com os amigos Miguel Rebelo e João Rebelo; 

Criação de uma sessão privada com o grupo Leceiros para o dia 21 de abril em Leça da 

Palmeira.  

4.3 Processo de avaliação 

Nos testes de usabilidade, foi medida a eficácia dos utilizadores, satisfação em relação ao 

produto e foram registados também o número de erros cometidos pelos participantes e as ajudas 

necessárias durante a interação com o protótipo. Relativamente à eficiência na execução das 

tarefas, foi anotado o tempo despendido por cada um dos utilizadores, contudo, não é um dado 

relevante, porque certos utilizadores quiseram perder mais tempo a explorar a aplicação, ao invés 

de realizarem as tarefas.  

 

Medidas: 

 

Eficácia: Neste item foi verificado se o utilizador concretizou a tarefa. Foram apontados o 

número de erros dados pelos participantes e ajudas fornecidas pelo moderador da sessão. A 

eficácia foi classificada segundo duas categorias: erro e sucesso.  

Sucesso: Considera-se que a tarefa é completada com sucesso, quando é completada na 

totalidade. 

Erro: Considera-se erro, quando determinada tarefa não foi completada na totalidade. 

Também foram definidos quatro níveis de eficácia para a realização das tarefas com sucesso 

durante a sessão: 

- 1: Fácil (o utilizador realizou a tarefa sem qualquer ajuda, hesitações e erros); 

-  2: Relativamente fácil (o utilizador realizou a tarefa com algumas hesitações ou erros); 

- 3: Pouco difícil (o utilizador estava a hesitar e precisou de uma ajuda do moderador); 

- 4: Difícil (o utilizador estava a hesitar muito e precisou de mais do que uma da ajuda do 

moderador para realizar a tarefa) 

Erros: Situações em que os participantes clicavam no sítio errado (zonas de leitura, ou de 

clique) eram consideradas como erros. Não foram especificados os tipos de erros, tendo em conta 

que foram apenas contabilizados os erros de comissão. Considerando que neste caso, sendo o 

produto ainda um protótipo, a conclusão das tarefas nunca era afetada por erros de omissão, não 

sendo por isso importante contabiliza-los. 
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Ajudas: Ocasiões em que moderador deu pistas ao utilizador sobre o que fazer ou até referir 

qual a ação necessária para prosseguir na tarefa, foram consideradas ajudas. O tipo de ajudas não 

foi especificado no estudo, tendo sido apenas feita uma contagem. 

Eficiência: foi verificado o tempo que o utilizador demorou a realizar as tarefas.  Não foi 

considerado um dado revelante para o estudo, tendo em conta as diferentes abordagens aos testes 

por parte de cada utilizador. Tivemos dois tipos de utilizadores durantes os testes: os exploradores 

e aqueles que apenas tentaram cumprir as tarefas. 

Satisfação: Foi analisada através de inquéritos SUS e através de diálogos durante os testes. 

4.4 Resultados 

Os resultados dos questionários SUS e de performance durante os testes foram apresentados 

em tabelas e gráficos. 

Tabela 4: Resultados de  performance dos testes de usabilidade. 
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Tabela 5: Resultados de performance nos testes de usabilidade (Tempo médio, máximo, 

mínimo e desvio padrão). 

Tabela 6: Resultados de performance nos testes de usabilidade (Total de ajudas, média de 

ajudas, máximo, mínimo e desvio padrão). 

 

Tabela 7: Resultados de performance nos testes de usabilidade (Total de erros, Média de 

erros, máximo, mínimo e desvio padrão). 

As tabelas 4, 5, 6 e 7 mostram alguns dados de performance relevantes para o estudo. No 

que diz respeito ao tempo de concretização de tarefas, os resultados são variados. Isto acontece, 

porque durante a interação com o protótipo tivemos dois tipos de utilizadores: os “exploradores”, 

que queriam conjugar a realização das tarefas com a exploração da plataforma e os utilizadores 

“focados”, concentrados apenas na realização das tarefas. Os utilizadores “exploradores” 

demoraram mais tempo na concretização das tarefas. Os outros conseguiram concretizá-las com 

maior rapidez. Olhando para os resultados dos utilizadores mais focados, foi possível concluir 

que estes conseguiram terminar as tarefas com alguma rapidez. Exemplo disso é o utilizador 8 

que conseguiu concluir as quatro tarefas em 1 minuto e 18 segundos. Não foram estabelecidas 

medidas para o tempo de concretização das tarefas, mas estes números mostram que estas podem 

ser executadas rapidamente, tendo em conta que a funcionalidade de criar sessões, por exemplo, 

exige um certo número de cliques.  Contudo, seria preciso fazer mais testes com utilizadores mais 

concentrados na realização das tarefas para confirmar a eficiência da aplicação. No que diz 

respeito à eficácia de realização das tarefas, através da tabela 4 podemos verificar que todas foram 

concluídas com sucesso. Foram cometidos alguns erros e foram dadas algumas ajudas por parte 

do moderador, contudo, a quantidade desses erros e ajudas não é significativa. As tarefas “aderir 

a uma sessão pública em Matosinhos” e “criar um grupo de surf” foram as mais fáceis para os 

utilizadores, registando um menor número de erros e ajudas. Sendo, portanto, a tarefa 2 e 4 
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consideradas as mais difíceis: “criar uma sessão pública em Matosinhos” e “criar uma sessão 

privada com o grupo Leceiros em Leça da Palmeira”. A tarefa 2 terá sido a mais difícil, ainda que 

a 4 tenha sido aquela onde foi atingido o número máximo de erros por parte de um dos 

utilizadores. Os outros utilizadores terão tido mais facilidade na última tarefa, porque aprenderam 

com a experiência adquirida na tarefa 2, muito relacionada com esta. Importa referir também que 

foi na tarefa 4 que foi atingido o número máximo de ajudas por 2 vezes. Durante os testes também 

foi possível verificar que os caminhos escolhidos para realizar as tarefas tiveram influência na 

quantidade de erros cometidos pelos participantes, assim como nas ajudas dadas pelo moderador. 

Na 4º tarefa, por exemplo, os dois participantes que optaram por criar uma sessão privada, dentro 

do grupo Leçeiros, tiveram muito mais dificuldade para realizar a tarefa do que os outros que 

optaram por a realizar através do menu da aplicação.  

Como já tinha sido referido, para avaliar a satisfação dos utilizadores relativamente à 

usabilidade do sistema, foram feitos os questionários SUS no final de cada sessão. 

 

Tabela 8: Resultados dos questionários SUS. 

 

 

Figura 59: Resultados dos questionários SUS. 
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Tabela 9: Resultados dos questionários SUS (Pontuação média, mínima, máxima e desvio 

padrão) 

 

 

 

 

A avaliação do sistema foi feita de acordo com os critérios do website www.usability.gov. 

Segundo o website, a usabilidade de um sistema é considerada acima da média quando a 

pontuação do sistema é superior a 68 e abaixo da média quando a pontuação de um sistema é 

inferior a 68. Na tabela 8 e no gráfico da figura 59 podemos observar que todas as pontuações de 

usabilidade são superiores a 68, querendo isto dizer que a aplicação Surfbook tem uma usabilidade 

acima da média. A média de pontuações é 83.4, um valor bastante alto em termos de usabilidade 

e satisfação por parte dos utilizadores.  

 No final das sessões, antes dos questionários SUS, foram feitas as debriefing interviews. 

Estas entrevistas foram muito úteis para recolher mais feedback dos utilizadores relativamente ao 

sistema: preferências, problemas, dificuldades, entre outras questões. Entre as informações 

recolhidas, é de salientar aquilo que agradou mais aos utilizadores, os problemas encontrados e 

as emoções que sentiram durante a experiência. Estes resultados também foram apresentados na 

forma de tabelas. 

Consoante os resultados apresentados pela tabela de “funcionalidades que mais agradaram 

aos utilizadores” (Apêndice F), é possível constatar que as funcionalidades “surf report na 

primeira pessoa” e a possibilidade de “criar sessões” (seja públicas ou privadas), foram as que 

mais agradaram aos utilizadores. Apesar disso, houve uma maior quantidade de utilizadores a 

mencionar o surf report como a melhor funcionalidade, tendo em conta que a diferença em relação 

à possibilidade de criar sessões não é significativa. 

No Apêndice F, na secção das tabelas também é possível consultar os principais problemas 

de usabilidade da aplicação. Os três problemas mais referidos pelos utilizadores são: 

A falta de feedback da aplicação sobre os passos efetuados no ecrã “criar sessão”;  

A ordem incorreta dos botões no ecrã “criar sessão”. O botão “guardar” devia estar no fim 

da interface, porque guardar é sempre o último passo; 

Os botões diretamente ligados ao botão “+” carecem de uma legenda. 

A tarefa mais difícil foi criar uma sessão pública. Os utilizadores cometeram alguns erros e 

hesitaram bastante. Isto está diretamente relacionado com certos problemas apontados pelos 

utilizadores durante as interações, são eles: a pouca clareza do texto informativo no ecrã “criar 

sessão, a falta de feedback da aplicação sobre os passos efetuados e a ordem incorreta dos botões 

na interface, considerando que guardar deve ser sempre o último passo. A tarefa 4 também foi de 

difícil execução, devido ao facto dos botões diretamente ligados ao botão “+” localizado dentro 

do grupo de surf não terem legenda.  

http://www.usability.gov/
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Durante os testes de usabilidade também foi possível registar algumas emoções por parte 

dos utilizadores (Apêndice F).  Os dois últimos utilizadores não teceram grandes comentários 

sobre a experiência, contudo, importa salientar as reações dos restantes, que gostaram da 

experiência e do produto por consequência. 

Importa também referir que através das debriefing interviews, constatou-se que todos os 

utilizadores se sentiram cativados pelo design da aplicação. Sendo de realçar que o utilizador 3 

na questão “Na aplicação encontraste algo que te tenha surpreendido positivamente ou 

negativamente? O que foi?” respondeu que tinha ficado positivamente surpreendido com o design 

da aplicação. 

4.5 Síntese de capítulo 

Neste capítulo foi apresentado um resumo do plano de testes, o processo de avaliação e as 

medidas utilizadas. As características dos participantes foram sintetizadas, assim como os 

resultados mais importantes dos testes de usabilidade, questionários e entrevistas relacionados. 

Durante as sessões, nos questionários de background, a maioria dos inquiridos respondeu que 

pretende utilizar a aplicação para evoluir através de uma prática suportada pelos pares. Também 

importa salientar que metade dos surfistas utilizariam uma aplicação deste tipo para aumentar a 

sua prática.  

Considerando os resultados, foi possível verificar que o conceito do produto agrada aos 

participantes assim como o seu design e respetivas funcionalidades. Ao nível da usabilidade foram 

detetadas algumas falhas fáceis de retificar. Nos testes foi possível verificar que o produto é eficaz 

e satisfaz os utilizadores. Relativamente à eficiência do produto os resultados foram dispersos. 

Como foi referido anteriormente, certos participantes estavam mais preocupados em explorar a 

aplicação, enquanto que outros mantinham o seu foco nas tarefas. Isto deu origem a diferentes 

resultados. Apesar disto, importa salientar que os utilizadores mais concentrados realizaram os 

testes rapidamente, o que pode sugerir que a aplicação é eficiente. Ainda assim, como trabalho 

futuro seria importante testar o protótipo com mais utilizadores “focados” para esclarecer melhor 

esta questão da eficiência. Em relação às funcionalidades, foi possível observar que os utilizadores 

gostaram muito do “surf report na primeira pessoa” e da “possibilidade de criar sessões privadas 

e públicas”. 

Em suma, os resultados obtidos nos questionários, entrevistas e testes de usabilidade indicam 

que:  

- Uma aplicação que suporte o espírito em comunidade pode incentivar uma maior pática do 

desporto. 

- O “surf report na primeira pessoa” e a “criação de sessões privadas e públicas” são as 

funcionalidades mais procuradas neste tipo de aplicação de “rede social de surf”, sendo que houve 

um destaque para o “surf report”. 
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- Os caminhos e integração das funcionalidades implementadas na interface correspondem 

às expectativas dos utilizadores. 

5. Conclusão 

Nesta dissertação foi desenvolvido um protótipo de uma aplicação para surf em grupo. O 

objetivo sempre foi desenvolver algo que desse o suporte e as ferramentas necessárias aos 

surfistas iniciantes e intermédios. Pessoas motivadas para continuar a sua evolução através de 

uma prática sustentada pelos pares, usufruindo assim de sugestões úteis e todo o apoio necessário. 

Foi então desenvolvido um protótipo de aplicação com ferramentas como: criação de surfadas 

públicas e privadas, grupos de surf, surf reports de pessoas presentes nos locais para a prática, 

entre outras funcionalidades.  

O conceito da aplicação foi validado segundo as respostas dos questionários iniciais feitos a 

28 de outubro e através de duas entrevistas informais. Relativamente à revisão de literatura, são 

abordados vários tópicos pertinentes para o estudo, nomeadamente o “surf em Portugal e o papel 

das aplicações a nível nacional e internacional” e “avaliação de usabilidade de aplicações mobile 

em design de interação”. No tópico de avaliação de usabilidade são abordados vários conceitos 

relevantes para o estudo de autores, tais como, Nielsen, Cooper, Lowdermilk, Rubin, entre outros. 

Esses conceitos constituíram o fio condutor para a construção do protótipo e para a preparação e 

condução dos testes de usabilidade.  No que diz respeito às aplicações de surf em grupo existentes 

no mercado, foram feitos três casos de estudo. Essas três casos foram úteis para tomar 

conhecimento daquilo que o mercado já oferece e representaram um bom ponto de partida para 

inovar e melhorar a partir do que já existe com o protótipo.  

O protótipo da aplicação e os testes de usabilidade foram a base para responder às questões 

de investigação desta dissertação:  

- Será que uma aplicação que suporte o espírito em comunidade incentiva para uma maior 

prática do desporto e consequente crescimento? 

- Quais são as funcionalidades mais procuradas/mais úteis de uma “rede social de surf” – 

nomeadamente a criar grupos e sessões de surf, surf trips, partilhar conteúdos, entre outras coisas 

numa aplicação de rede social para surf? 

- As funcionalidades testadas vão de encontro às expectativas dos utilizadores? 
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A primeira questão ficou respondida através dos questionários de background (dos testes de 

usabilidade) e questionários iniciais. Nos questionários de background constatou-se que quatro 

participantes utilizariam a aplicação para aumentar a sua prática de surf. Nos questionários 

iniciais, alguns dos participantes referiram que este tipo de aplicações pode aumentar a prática da 

modalidade. Isto indicia que uma plataforma com estas características, de entreajuda e espírito de 

comunidade pode incentivar para o aumento da prática do desporto, neste caso, o surf. Através 

dos questionários de background também foi possível verificar que a principal motivação dos 

inquiridos para a utilização da aplicação era evoluir na modalidade. 

Os resultados dos testes em conjunto com os questionários SUS e debriefing interviews 

indicam que o conceito do produto agrada aos participantes, assim como o seu design e respetivas 

funcionalidades. São, portanto, esclarecedores relativamente à 2º e 3º questão de investigação. 

Foi possível verificar que o “surf report na primeira pessoa” e a “criação de sessões privadas e 

públicas” são as funcionalidades mais procuradas neste tipo de aplicação de “rede social de surf”. 

(sendo que houve um destaque para o surf report.) e que os caminhos e integração das 

funcionalidades implementadas na interface também correspondem às expectativas dos 

utilizadores. Sendo que o nível de satisfação relativamente ao sistema é alto.  

Durante os testes foram detetadas algumas falhas fáceis de retificar, nomeadamente no ecrã 

“criar sessão”. O texto informativo não era claro e alguns utilizadores queixaram-se da falta de 

feedback da aplicação sobre os passos já executados e sobre as opções tomadas. Também foi 

referido que o botão “guardar” deveria ser colocado abaixo dos campos “Spot”, “Data e hora” e 

“Tipo de sessão”. Em alguns ecrãs com float action buttons também se sentiu a falta de legendas 

nos botões diretamente relacionados com esse tipo de botão. Estes foram os principais problemas 

detetados. Importa salientar que a tarefa 2 foi a mais difícil de realizar (com mais erros e tempo 

despendido), talvez devido aos problemas encontrados no ecrã “criar sessão”. 

No que diz respeito aos resultados de performance durante os testes, foi possível verificar 

que todas as tarefas foram realizadas com sucesso (apesar de alguns erros e ajudas registados), 

sendo legítimo dizer que o sistema é eficaz. A pontuação média dos questionários SUS, 83.4, 

indica que o protótipo tem uma usabilidade acima da média. Relativamente à eficiência do 

produto, os resultados foram dispersos. Foram encontrados dois tipos de utilizadores, os 

“exploradores” e os “focados”. Os utilizadores “focados”, mais concentrados nas tarefas, 

realizaram os testes com maior rapidez, os “exploradores” demoraram mais tempo, porque 

também queriam explorar a aplicação. Isto é positivo, na medida em que no futuro a persona pode 

ser afinada de acordo com estes resultados.  

Em suma, os resultados obtidos nos questionários, entrevistas e testes de usabilidade indicam 

que este protótipo de aplicação para surf em grupo é algo a considerar e que pode ser muito útil 

aos surfistas iniciantes e intermédios, podendo até aumentar a sua prática de surf. O surf report 

de pessoas presentes nos locais é um bom complemento às câmaras e previsões de estado do mar 

e uma boa ajuda para aqueles que ainda não sabem analisar muito bem as condições necessárias 

para a prática desta modalidade. A organização sistematizada da aplicação para a criação de 
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sessões (com duas opções possíveis para os utilizadores) também se revelou muito útil para 

aqueles que não têm grupo para surfar (num determinado momento ou até mesmo no dia a dia) 

ou para aqueles que simplesmente pretendem organizar melhor as suas sessões, podendo assim 

fazer tudo na mesma aplicação (ver as condições e criar uma sessão). A constante comunicação 

proporcionada pela aplicação, através da cronologia e dos surf reports, é muito útil para aqueles 

que precisam de evoluir e fazer uma prática do desporto suportada pelos pares. 

5.1 Limitações  

Sendo um estudo com resultados relevantes, também é de salientar que existiram algumas 

limitações e constrangimentos. O facto de o produto ser um protótipo, não permitiu a exploração 

de certas questões com os utilizadores. É preciso ter em conta que os softwares de prototipagem 

de aplicações, hoje em dia, ainda são bastante limitados e a aplicação não é totalmente fidedigna 

a uma plataforma desenvolvida por um programador. Isto porque o software utilizado, o Adobe 

XD, apresenta algumas limitações a nível de animações: não é possível fazer animações 

automáticas, os “float action buttons” não permanecem fixos, não é possível fazer animações dos 

utilizadores a preencherem caixas de texto, entre outras questões. A janela de tempo da 

dissertação e a escassez de pessoas disponíveis (com determinadas características) para os testes, 

também não ajudaram à concretização de mais  iterações ao produto. Optou-se por realizar testes 

no final, de forma a ter participantes sem qualquer opinião prévia e contacto com o produto. As 

diferentes motivações dos participantes também não permitiram chegar a uma conclusão sólida 

sobre a eficiência da aplicação. O pouco conhecimento inicial sobre usabilidade também foi um 

constrangimento para o projeto, tendo implicado um estudo mais aprofundado sobre a área antes 

de avançar para outras etapas. 

5.2 Recomendações e propostas para trabalho futuro 

Como trabalho futuro, é pertinente implementar o chat no protótipo e testar novamente a 

aplicação com as melhorias sugeridas nos testes de usabilidade, continuando assim o ciclo 

iterativo do produto. No ecrã “criar sessão” é necessário dar algum feedback sobre as tarefas já 

executadas, quais as opções tomadas e colocar o botão “guardar” no fim. Também é recomendável 

colocar legendas em todos os ícones diretamente relacionados ao botão “+”. Com as melhorias 

testadas durante mais um ciclo iterativo, seria interessante lançar o produto no mercado e verificar 

se corresponde mesmo às expectativas dos utilizadores.
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7. Apêndices 

7.1 Apêndice A – Questionário inicial 

7.1.1 Guião do questionário 
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7.2 Apêndice B – Síntese de requisitos, persona e cenários de 

utilização 

7.2.1 Síntese de requisitos 
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7.2.2 Persona e cenários 
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7.3 Apêndice C – Wireframes e key path scenario 
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7.4 Apêndice D – Protótipo ( screens e cenários de percurso ) 
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7.5 Apêndice E – Plano de testes  

 

Surfbook Usability Baseline 

Plano de testes – FINAL  

             Para reunir dados objetivos de forma a criar uma base de medidas de usabilidade, irá ser 

conduzido um teste de usabilidade sumativo. O objetivo do teste será apurar possíveis 

inconsistências e recolher assim feedback sobre o design e usabilidade da aplicação. 

Objetivos gerais do estudo 
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Vão ser reunidos dados sobre a eficácia da aplicação Surfbook. Os objetivos do estudo são: 

• Perceber a eficácia da aplicação no que diz respeito à execução de tarefas comuns por 

parte do diferente tipo de utilizadores. São quatro tarefas / quatro  cenários.  

• Identificar obstáculos nessas quatro tarefas. 

• Criar um protocolo de estudo de usabilidade repetitivo. 

Questões de investigação 

Questão principal: 

 Quais são as reais necessidades dos surfistas de nível intermédio? Que funcionalidades seriam 

mais vantajosas para eles? 

Neste estudo iremos tentar responder a estas questões:  

• Qual o grau de dificuldade para os utilizadores na realização das 4 tarefas?  

• O ponto inicial influência a concretização das tarefas por parte dos utilizadores? Se sim, 

quais são as diferenças?  

• Quais são os caminhos que os utilizadores utilizam para concretizar as 4 tarefas?  

• A aplicação suporta bem os caminhos e objetivos dos utilizadores? A organização e flow da 

aplicação vai ao encontro das expectativas dos utilizadores?  

• Onde é que o utilizador encravou ou ficou confuso? Que obstáculos encontram os 

utilizadores para criar uma sessão ou um grupo, ou até mesmo para se juntarem a uma 

sessão?  

• Que questões levantam os participantes na realização das 4 tarefas? 

• Como se sentem os utilizadores sobre o tempo e número de passos necessários para realizar 

cada uma das 4 tarefas?  

• Foi fácil ou difícil para o utilizador saber onde estavam os botões e informação na 

aplicação? 

• O que surpreendeu o utilizador? Foi bom ou mau? 

• Foi fácil para o utilizador perceber a informação dada pelo sistema e a função dos botões? 

 

No fim das sessões, teremos dados quantitativos:  

• Erros na concretização das 4 tarefas – nós saberemos onde é que o utilizador selecionou a 

opção errada para chegar à concretização da tarefa, levando assim o utilizador a tomar 

caminhos errados. 

• Erros, tendo em conta o ponto de partida ou caminho – Nós saberemos quantos e quais erros 

os participantes deram depois de começar a experiência de utilização a partir de um ponto 

específico, e iremos ser capazes de determinar se esse ponto específico influencia o número 

e tipo de erros dados no caminho. 
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• Dados da concretização das tarefas por parte dos participantes – nós saberemos se os 

participantes cometeram erros nos respetivos caminhos e se conseguiram completar as 

tarefas. 

Também iremos ter dados qualitativos:  

• O protocolo verbal – comentários que os participantes fazem quando pensam alto durante o 

teste – estes comentários irão dar-nos indicadores sobre o que poderá ter causado alguma 

confusão aos participantes e porquê. 

• As Debriefing interviews vão dizer-nos o que sobressai na experiência de utilização da 

aplicação, o que deve ajudar a definir prioridades para potenciais mudanças na plataforma. 

Local e instalação do teste 

O teste irá ser conduzido em salas da FEUP em ambiente controlado, portanto, sem ninguém a 

distrair os participantes. Prevê-se que a duração das sessões será de 20 minutos cada. Durante os 

testes foi adotado o protocolo de “pensar alto” e a configuração de sala de Rubin (Figura 1), 

sempre com o moderador a conduzir a sessão. (Rubin & Chisnell, 2008, p.102) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Configuração da sala durante os testes. 
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Todas as interações com o protótipo serão feitas num PC portátil em que aparecem 2 

janelas: a da aplicação e a da webcam do PC com a cara do participante. Desta forma será possível 

filmar em simultâneo a interação com o protótipo e a reação do participante à experiência. Os 

testes serão, portanto, gravados, sendo recolhidas as respetivas declarações de consentimento. 

Com as capturas de vídeo e áudio o moderador da sessão não tem de tirar grandes notas e pode 

estar totalmente concentrado no participante e na interação ao longo de todas a sessões. 

 

Recrutamento de participantes  

Serão selecionados participantes que pratiquem surf. A preferência vai para os surfistas intermédios 

que correspondem à persona primária da aplicação, no entanto também poderão ser recrutados 

surfistas incitantes e avançados. Por ordem de prioridades, os surfistas intermédios e iniciantes 

são os mais indicados para testar a aplicação. 

Características Número desejável de participantes 

Tipo de participantes 

piloto 

regular 

backup 

 

1 

8 

11 

Número total de participantes  20 

Género dos participantes 

Masculino 

Feminino 

 

7 

1 

Idade 

Até 18 

19 a 30 

Mais de 30 

 

2 

6 

0 

 

Experiência com aplicações de surf? 

Nenhuma 

Pouca 

Alguma  

Muita 

 

1 

3 

4 

0 

 

Aplicações de surf que costuma 

usar? Alguma de surf em grupo? 

 

Beachcam (3), Não costumo utilizar, Surftotal, 

Windguru, Beachcam e WSL, Surftotal, Windguru, 

Beachcam 

Experiência em aplicações de surf 

em grupo 

Nenhuma 

Pouca 

Alguma 

Muita 
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Frequência de sessões de surf por 

semana 

1  

1 a 2 

2 a 3 

3 a 4 

4 a 5 

 

 

Nível de surf 

Principiante 

Iniciante 

Intermédio 

Avançado 

Competição 

 

2 

2 

2 

1 

1 

Preferência em termos de surfadas 

Sozinho 

Em grupo 

 

Grupo todos 

Companhia para surfar 

Sim 

Não 

Grupo todos 

Motivações para o uso da aplicação 

Arranjar um grupo para surfar 

Evoluir na modalidade 

Surf report na primeira pessoa 

Conhecer pessoas e partilhar 

experiências 

Aumentar a prática 

 

 

Outro tipo de motivação 

 

 

 

2–3 

4–5 

4–5 

2–3 

 
Serão excluídas pessoas que não praticam surf… 

Metodologias 

O teste de usabilidade usado será o sumativo, de forma a detetar deficiências a nível de usabilidade 

e na experiência de utilização. Os participantes não serão divididos em grupos, irão ter todos o 

mesmo tratamento. O teste será realizado sempre no mesmo local e nas mesmas condições de 

forma a ser controlado. Serão colocados os mesmos desafios aos participantes ao longo de todas 

as sessões.  Serão coletados dados sobre a quantidade de erros e sucessos, assim como dados 

qualitativos sobre a experiência dos participantes na utilização da aplicação.  

O teste 
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Serão dadas 4 tarefas ao utilizador para realizar: juntar-se a uma sessão pública, criar uma sessão 

pública, criar um grupo de surf e criar uma sessão privada com um grupo. Cada teste irá ter uma 

duração de cerca de 20 minutos. Serão usados 10 minutos de cada sessão para explicar o teste 

ao participante, para rever a informação de background básica com o participante e depois 

conduzir a debriefing interview e um questionário SUS. Durante os restantes 10 minutos da 

sessão, os participantes irão tentar realizar as tarefas definidas pelo moderador do teste. 

Tempo e esboço da sessão 

Prevê-se que as sessões de teste terão uma duração de 20 minutos cada. Serão usados 10 minutos de 

cada sessão para fazer uma introdução pré-teste, questionário de background, debriefing 

interview e um questionário SUS. Os restantes 10 minutos serão utilizados para os testes. As 

sessões vão ser realizadas na FEUP.  

Programa pré-teste  

Pedir ao participante para:  

• Assinar a declaração de consentimento. 

• Preencher um questionário de background.  

• Ler o documento com as tarefas que deve realizar. 

•  

Introdução à sessão (2 minutes) 

Discutir:  

• A experiência de usabilidade do participante em estudos de usabilidade e focus groups. 

• Importância do seu envolvimento no estudo. 

• O papel do moderador 

• Configuração da sala, sistemas de gravação, etc. 

• O protocolo para o resto da sessão 

• Falar da importância do pesar alto 

• Explicar as tarefas que o utilizador deve realizar (pode ser entregue um documento por 

escrito com as tarefas) 

Background interview (3 minutes) 

Discutir: 

• A experiência do participante com aplicações (principalmente de surf) 

• Número de surfadas que o participante costuma realizar por semana. 

• Nível de surf. 

• Preferência do participante no que toca à prática da modalidade, se prefere surfar em grupo 

ou sozinho. 

• Se o participante tem alguém com quem surfar, se costuma ir sozinho ou acompanhado. 

• Motivações para o uso da aplicação 

Tarefas (30 minutes) 
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Os utilizadores terão de realizar as 4 tarefas já definidas, começando todos no mesmo ponto de 

partida na aplicação. 

Pós-teste debriefing (10 minutes) 

• Fazer perguntas abertas de forma a recolher preferências e outros dados qualitativos. 

• Acompanhar qualquer tipo de problemas que tenham surgido ao participante durante o 

teste.   

Calendário das sessões 

A tabela abaixo apresenta o calendário diário das sessões de teste do estudo. 

Horário Sexta, 25 de maio Sábado, 26 de maio 

10:00 – 10:45 Session 1 Session 5 

11:00 – 11:45 Session 2 Session 6 

12:00 – 1:30 Session 3 Sessão 7 

1:30 – 2:15 Session 4 Sessão 8 

2:30 – 3:15 
 

3:30 – 4:15 
  

4:30 – 5:15 
  

5:30 – 6:15 
  

 

Medidas 

Nos testes de usabilidade, será medida a eficácia dos participantes e satisfação em relação 

ao produto. Também será registado o número de erros cometidos pelos participantes e as ajudas 

necessárias durante a interação com o protótipo. Relativamente à eficiência na execução das 

tarefas, será anotado o tempo despendido por cada um dos surfistas.  

Eficácia: Neste item foi verificado se o utilizador concretizou a tarefa. Foram apontados o 

número de erros dados pelos participantes e ajudas fornecidas pelo moderador da sessão. A 

eficácia será classificada segundo 2 categorias: erro e sucesso.  

Sucesso: Considera-se que a tarefa é completada com sucesso quando é completada na 

totalidade. 

Erro: Considera-se erro, quando determinada tarefa não foi completada na totalidade. 

 

Também foram definidos 4 níveis de eficácia para a realização das tarefas com sucesso 

durante a sessão: 

 



 

126 

- 1: Fácil (o utilizador realizou a tarefa sem qualquer ajuda, hesitações e erros) 

 

-  2: Relativamente fácil (o utilizador realizou a tarefa com algumas hesitações ou erros) 

 

- 3: Pouco difícil (o utilizador estava a hesitar e precisou de uma ajuda do moderador) 

 

- 4: Difícil (o utilizador estava a hesitar muito e precisou de mais do que uma da ajuda do 

moderador para realizar a tarefa) 

Erros: Situações em que os participantes clicam no sítio errado (zonas de leitura, ou de 

clique) eram consideradas como erros. Não serão especificados os tipos de erros. Serão apenas 

contabilizados os erros de comissão. Sendo o produto um protótipo, as conclusões das tarefas 

nunca será afetada por erros de omissão, não sendo por isso importante contabilizá-los. 

Ajudas: Ocasiões em que moderador dá pistas ao utilizador sobre o que fazer ou até referir 

qual a ação necessária para prosseguir na tarefa, serão consideradas ajudas. O tipo de ajudas não 

é especificado no estudo, considerando que apenas será uma contagem. 

Eficiência: será verificado o tempo que o utilizador demorou a realizar as tarefas.   

Satisfação: Será analisada através de inquéritos SUS e através de diálogos durante os testes. 

  

 

Serão coletados durantes os testes, os dados de performance e preferências. 

Performance 

 Dados quantitativos: 

• Erros de comissão (o utilizador não consegue prosseguir na tarefa) 

• Número de tarefas completas com ou sem nenhuma assistência 

• Número de tarefas completas incorretamente 

 

Dados qualitativos: 

 Protocol verbal “think aloud” 

  Emoções do utilizador (citações de frases) 

  Ex: “Eu adorei---Quando é que a aplicação vai ficar disponível?” 

“Vocês fizeram novamente a mesma coisa---vocês não ouvem os utilizadores” 

“Wow, estou mesmo muito impressionado.” 

“Posso abandonar a sessão agora?” 
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Preferências: 

• Adequação das funções da aplicação às tarefas dos utilizadores 

• Quantidade de tempo despendido e número de passos 

• Facilidade de uso geral 

• Utilidade dos termos e labels (informação descritiva dos campos p. ex.) 

• Utilidade da aplicação 

Conteúdos do relatório 

Irá ser entregue um esboço do meu relatório final que: 

• Resume o background do estudo, incluindo os objetivos, metodologias, logísticas, e as 

características dos participantes 

• Apresenta as descobertas para as questões que se pretendiam investigar 

• Dá resultados quantitativos e discute especificidades como apropriação às questões e dados  

• Providencia ecrãs da aplicação que são pertinentes para questões específicas que irão ajudar 

os leitores do relatório a perceber qual o seu foco. 

• Discute as implicações dos resultados 

• Fornece recomendações 

• Sugere a pesquisa futura 

Calendário do projeto 

Planning meeting / kickoff 

Já houve uma reunião kickoff de orientação, onde foram definidos quais iriam ser os participantes, 

as tarefas a realizar no teste, o local do teste e as metodologias. Com base nessa reunião foi 

criado este plano de testes. 

Plano de testes, guia da sessão e materiais 

Depois do plano de testes ser revisto, será criado um session script e um conjunto de materiais para 

a recolha de dados que irão ser utilizados nas sessões. Isto assegura que todos os participantes 

recebem as mesmas instruções e que os dados são recolhidos nas mesmas condições ao longo do 

estudo.  

É importante que o plano de testes seja revisto com cuidado. Mudanças nas características dos 

participantes e nas tarefas das sessões depois de ter sido criado o session script podem levar a 

uma recolha de dados pouco fidedignos.  

Ambiente de teste 

Vai ser utilizada uma configuração de teste controlada para conduzir as sessões (o modelo de Rubin 

referido acima). O estudo vai ser realizado na FEUP. Os participantes irão testar a aplicação 
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num PC. O PC vai ter o protótipo aberto numa janela do adobe Experience Design pronto para a 

interação e uma janela com uma webcam a filmar a cara do utilizador. Desta forma será possível 

capturar o rosto do participante e a interação no PC durante toda a sessão. Vai ser feita uma 

captura de ecrã com o software Apowersoft. A sala do teste, terá uma mesa com um PC e uma 

cadeira para o participante se sentar. O moderador da sessão vai estar perto do participante caso 

este precise de ajuda. A captura de ecrã irá ser utilizada como backup, caso o moderador precise 

de rever as sessões. 

 

Papel do moderador 

Eu vou sentar-me na sala com o participante, enquanto conduzo a sessão. Vou introduzir a sessão, 

conduzir uma pequena entrevista de background e depois explicar as tarefas que o participante 

deve realizar. Eu poderei também fazer perguntas que não fazem parte do guião, de forma a 

esclarecer o comportamento e expectativas do utilizador. Eu também irei tomar notas detalhadas 

e gravar o comportamento do utilizador e os seus comentários. Vai ser feita a captura da sessão 

em vídeo e aúdio.  

Rever tabular e analisar dados 

Usando as notas e gravações recolhidas através dos testes, irão ser criadas tabelas e analisados os 

dados para responder às questões principais (listadas na secção dos objetivos deste documento) 

com as descobertas e recomendações. Estes resultados vão ser facultados no relatório final por 

escrito e no documento e apresentação final da dissertação. 

Timeline do projeto 

 
O quê Quando 

Reunião inicial do plano de trabalhos 

• Rever objetivos do projeto, scope, deliverables 

• Identificar critérios de selecção dos participantes 

• Chegar a acordo para o calendário final 

24 de Abril 

Entrega do plano de testes final  15 de Maio 

Recrutamento de participantes  9 a 24 de Maio 

Entrega do guia de sessão final 15 de Maio 

Teste piloto 16 de maio 

 

8 testes de usabilidade com cerca de 20 minutos cada  25 a 26 de maio 

Entrega do relatório final 13 de junho 

Present study findings 16 de julho 

 

Deliverables 

• Uma sessão de trabalhos com o diretor da experiência de utilização onde devem ser 

identificadas as características dos participantes, e a estratégia de recrutamento. E onde 
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devem ser também desenvolvidas as questões de investigação e finalizada a tabela de 

calendarização e deliverables. 

• Um plano de testes, (este documento) descrevendo a abordagem geral e calendário do 

estudo. 

• Esboço e cópias finais da checklist da sessão (um script que eu também uso para tomar 

notas nas sessões).  

• 8 sessões de teste de 20 minutos cada (assim como uma sessão de teste piloto com um 

participante).  

• Capturas de vídeo e áudio das sessões. 

• Um relatório final por escrito dos resultados.  

• Apresentação dos resultados e recomendações na apresentação da dissertação 

 

Tarefas  

 
Os participantes começam sempre no mesmo ponto de partida. Entram na aplicação,  

fazem o registo, login e são direcionados para a cronologia. 

 A partir desse ecrã devem realizar as 4 tarefas / cenários da persona primária.  

1. Inicialmente o participante deve juntar-se a uma sessão pública existente na 

cronologia, de forma a poder fazer novas amizades na modalidade e arranjar um grupo 

para surfar.  

2. Posteriormente deve criar uma sessão pública de forma a poder interagir novamente 

com surfistas e fazer novas amizades ou consolidar as que já fez (e evoluir no desporto).  

3. Na terceira tarefa o utilizador deve criar o seu próprio grupo (com as pessoas que fez 

amizade nas surfadas públicas)  

4. Na quarta tarefa o utilizador deve agendar uma surfada privada com esse mesmo 

grupo.  

 

No teste, os participantes terão a possibilidade de realizar as tarefas através de caminhos diferentes. 

Diferentes tipos de participantes realizam as tarefas de forma diferente. Inicialmente através da 

background interview, serão retiradas algumas impressões dos participantes de forma a prever 

como irão realizar as tarefas no teste. Será muito importante dar liberdade aos participantes para 

realizarem as tarefas de uma forma independente de acordo com as suas características pessoais. 

Desta forma, para além de recolher dados sobre a usabilidade da aplicação, podem ser 

identificados também padrões de utilização que poderão ser investigados em trabalhos futuros. 

Finalmente com esta metodologia, será possível perceber também qual é o raciocínio dos 

diferentes participantes e como a aplicação encaixa nas suas vidas. 
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7.6 Apêndice F – Testes de usabilidade 

 

7.6.1 Questionário de background 

7.6.1.1.1 Guião 
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7.6.1.1.2 Respostas ao questionário (resumo do Google Forms) 
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7.6.2 Lista de tarefas 

 

Neste teste de usabilidade é pretendido que uses a aplicação como se ela existisse e que 

imagines situações do teu dia a dia em que ela te seria útil. Imagina que a aplicação é real e que 

tiveste conhecimento da sua existência há pouco tempo. 

Durante este teste de usabilidade deves então imaginar possíveis situações do teu dia a dia em 

que utilizarias a aplicação e realizar as seguintes tarefas: 

 

1. Num dia de semana, quando sais do trabalho ao fim da tarde queres ir surfar em 

Matosinhos. Não tens ninguém com quem fazê-lo e decides utilizar a aplicação para 

resolver esse problema…  Inicia a aplicação e procura uma sessão pública em 

Matosinhos. Adere à sessão. 

2. Depois de teres ido surfar numa sessão pública em Matosinhos dia 20 de abril, queres 

repetir a experiência, para conhecer mais pessoas. Cria uma sessão pública em 

Matosinhos. Podes e deves verificar as condições de surf nesse dia, antes de submeter a 

data e hora. 

3. Nas sessões públicas fizeste amizade com o Miguel Rebelo e o João Rebelo e gostavas 

de surfar novamente com eles. Cria um grupo de surf com esses dois surfistas. O grupo 

irá chamar-se Leceiros. 

4. Cria uma sessão privada com o grupo Leceiros para o dia 21 de abril em Leça da 

Palmeira. Novamente, podes e deves verificar as condições de surf nesse dia, antes de 

submeter a data e a hora. 

 

Durante o teste pensa em voz alta. É muito importante! Qualquer pergunta que tenhas poderás 

colocar-me no fim do teste. Poderei dar-te pequenas ajudas durante o teste. No entanto, para não 

prejudicar a experiência e para que o teste seja eficaz, as perguntas devem ser colocadas no fim. 

Boa sorte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  141 

7.6.3 Tabelas com resultados dos testes de usabilidade e debriefing 

interviews 

7.6.3.1.1 Funcionalidades que mais agradaram aos utilizadores 
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7.6.3.1.2 Problemas encontrados 

 

7.6.3.1.3 Emoções do utilizador 
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7.6.4 Debriefing interviews 

7.6.4.1.1 Guião das entrevistas 

 

Fecho da sessão 

5 minutos 

Tendo usado a aplicação…. 

 

Como esperas poder 

descarregar a aplicação? De 

onde?  

 

 

 

Quais foram as 

funcionalidades que mais te 

agradaram?  

 

  

 

O que achaste das 

funcionalidades? 

 

O que chamarias à 

aplicação?  

 

Se a aplicação existisse, 

utilizarias? Consideras que é 

útil? 

 

 

Que problemas 

encontraste? Mudarias 

alguma coisa? 

 

O que foi mais difícil 

para ti realizar na aplicação? 

Qual foi a tarefa mais difícil 

de concretizar?  

 

E a mais fácil? A que 

gostaste mais? 

 

Indica o grau de 

dificuldade que encontraste 

a navegar e realizar as tarefas 

estipuladas? 

 

Consideras que as 

tarefas demoraram muito 
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tempo a cumprir? Se sim, 

quais? 

Os caminhos que a app 

te proporcionou para realizar 

as tarefas foram ao encontro 

das tuas expectativas? 

Foram positivos ou 

negativos? Mudarias alguma 

coisa? 

 

Na aplicação 

encontraste algo que te tenha 

surpreendido positivamente 

ou negativamente? O que 

foi? 

 

As funcionalidades de 

criação de grupos, marcação 

de sessões (com esses grupos 

ou amigos) e de sessões 

públicas, suscitam-te 

curiosidade ou podem ser 

interessantes para ti? (Se 

surfas sozinho e queres 

surfar em grupo, deves 

responder a esta questão) 

 

A aplicação está 

ajustada à forma como tu 

organizas as tuas surfadas 

em grupo? É uma ajuda para 

ti? (se surfas em grupo, 

deves responder a esta 

questão) 

 

O design e tudo o que 

ele engloba (cores, layout, 

etc.) agrada-te? Mudarias 

alguma coisa? 

 

Tens alguma questão 

que queiras colocar? 

 

 

 

 

Obrigado pela disponibilidade! 
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7.6.4.1.2 Respostas às debriefing interviews 

 

Utilizador 1 

 

Como esperas poder 

descarregar a aplicação? De 

onde?  

 

Através de um smartphone na Play Store. 

 

 

Quais foram as 

funcionalidades que mais te 

agradaram?  

 

No geral todas. Surf report na primeira pessoa 

nomeadamente. 

 

 

O que achaste das 

funcionalidades? 

Acho adequadas a uma aplicação de surf. Acho que são 

pertinentes e úteis. E é útil ter várias funcionalidades numa 

mesma aplicação. Penso que para os iniciantes é útil a 

possibilidade de praticar surf em grupo através da aplicação. 

Isto porque inicialmente o iniciante não se sente confortável em 

ir para o mar sozinho. Falta-lhe a experiência e não só. 

Se a aplicação existisse, 

utilizarias? Consideras que é 

útil? 

 

Sim. 

 

Que problemas 

encontraste? Mudarias 

alguma coisa? 

Na parte de criar uma sessão privada com o grupo 

Leceiros, tive dificuldade em encontrar o ícone para realizar a 

tarefa. O ícone que dava acesso ao caminho para “criar sessão”. 

Depois de carregar no ícone “mais” penso que os ícones que 

aparecem deviam ter uma legenda. No entanto após ter tomado 

conhecimento da funcionalidade do botão “mais”, acaba por 

fazer sentido. 

O que foi mais difícil 

para ti realizar na aplicação? 

Qual foi a tarefa mais difícil 

de concretizar?  

Criar uma sessão privada com o grupo Leceiros. 

 

E a mais fácil? A que 

gostaste mais? 

A primeira. Aderir a uma sessão pública. 

Indica o grau de 

dificuldade que encontraste 

a navegar e realizar as tarefas 

estipuladas? 

Foi relativamente fácil. Fora a última tarefa. 
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Consideras que as 

tarefas demoraram muito 

tempo a cumprir? Se sim, 

quais? 

Não. Foi rápido. 

Os caminhos que a app 

te proporcionou para realizar 

as tarefas foram ao encontro 

das tuas expectativas? 

Foram positivos ou 

negativos? Mudarias alguma 

coisa? 

A maior parte deles foram simples. Com exceção da a 

última tarefa. O caminho aí poderia ser mais intuitivo. 

Na aplicação 

encontraste algo que te tenha 

surpreendido positivamente 

ou negativamente? O que 

foi? 

O surf report surpreendeu-me positivamente, porque não 

confio nas previsões, e acho que é sempre útil. 

As funcionalidades de 

criação de grupos, marcação 

de sessões (com esses grupos 

ou amigos) e de sessões 

públicas, suscitam-te 

curiosidade ou podem ser 

interessantes para ti? (Se 

surfas sozinho e queres 

surfar em grupo, deves 

responder a esta questão) 

Para os principiantes acho que é positivo usufruir da 

aplicação. Porque não querem ir para o mar sozinhos 

normalmente. 

A aplicação está 

ajustada à forma como tu 

organizas as tuas surfadas 

em grupo? É uma ajuda para 

ti? (se surfas em grupo, 

deves responder a esta 

questão) 

Acho que é positivo, porque para combinar nas surfadas 

na aplicação já existe um filtro das pessoas que praticam a 

modalidade. Além disso está otimizada para isso. 

O design e tudo o que 

ele engloba (cores, layout, 

etc.) agrada-te? Mudarias 

alguma coisa? 

Sim. Está ótimo. 

Tens alguma questão 

que queiras colocar-me? 
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Utilizador 2 

 

Como esperas poder 

descarregar a aplicação? De 

onde?  

 

Da Play Store. 

 

 

Quais foram as 

funcionalidades que mais te 

agradaram?  

 

O Surf report. 

  

 

O que achaste das 

funcionalidades? 

Acho que são úteis, práticas e ajudam os iniciantes. 

O que chamarias à 

aplicação?  

 

Mysurfgroup. 

 

Se a aplicação existisse, 

utilizarias? Consideras que é 

útil? 

 

Sim, sim, penso que sim. 

 

Que problemas 

encontraste? Mudarias 

alguma coisa? 

Faltam umas legendas nos ícones,  na parte de criar sessão 

privada pelo grupo Leceiros. 

O que foi mais difícil 

para ti realizar na aplicação? 

Qual foi a tarefa mais difícil 

de concretizar?  

Criar a sessão privada com o grupo Leceiros. 

E a mais fácil? A que 

gostaste mais? 

Primeira tarefa, juntar-me a uma sessão pública. 

Indica o grau de 

dificuldade que encontraste 

a navegar e realizar as tarefas 

estipuladas? 

Muito fácil, a aplicação é intuitiva. 

Consideras que as 

tarefas demoraram muito 

tempo a cumprir? Se sim, 

quais? 

Penso que não, as tarefas executam-se rapidamente. 

Os caminhos que a app 

te proporcionou para realizar 

as tarefas foram ao encontro 

Acho que estão bem pensados os caminhos. São intuitivos 

para a realização das tarefas, está bem conseguida a aplicação. 
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das tuas expectativas? 

Foram positivos ou 

negativos? Mudarias alguma 

coisa? 

Na aplicação 

encontraste algo que te tenha 

surpreendido positivamente 

ou negativamente? O que 

foi? 

Surf report. Negativamente não me recordo. 

As funcionalidades de 

criação de grupos, marcação 

de sessões (com esses grupos 

ou amigos) e de sessões 

públicas, suscitam-te 

curiosidade ou podem ser 

interessantes para ti? (Se 

surfas sozinho e queres 

surfar em grupo, deves 

responder a esta questão) 

 

A aplicação está 

ajustada à forma como tu 

organizas as tuas surfadas 

em grupo? É uma ajuda para 

ti? (se surfas em grupo, 

deves responder a esta 

questão) 

Podia ser útil a aplicação e facilitar-me a vida para 

organizar surfadas com os meus amigos. 

O design e tudo o que 

ele engloba (cores, layout, 

etc.) agrada-te? Mudarias 

alguma coisa? 

Agrada-me. 

Tens alguma questão 

que queiras colocar? 
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Utilizador 3 

 

Como esperas poder 

descarregar a aplicação? De 

onde?  

 

Da Play Store. 

 

 

Quais foram as 

funcionalidades que mais te 

agradaram?  

 

 

Surf Report, poder criar sessões de surf e poder interagir 

com outros surfistas. 

 

O que achaste das 

funcionalidades? 

São essenciais para o tipo de aplicação que é. 

O que chamarias à 

aplicação?  

 

Surftogether. 

 

Se a aplicação existisse, 

utilizarias? Consideras que é 

útil? 

 

Sim, utilizaria porque acho que é útil e que iria tirar partido 

dos reports na primeira pessoa e surfadas em grupo. E penso 

que é bom ter várias funcionalidades agregadas numa aplicação 

ao invés de estarem separadas em plataformas diferentes. 

 

Que problemas 

encontraste? Mudarias 

alguma coisa? 

Na parte de criar uma sessão, a ordem do processo não está 

correta, uma vez que o call to action para guardar a sessão, 

deveria estar no final da tarefa. Após a pessoa preencher os 

campos deveria saber o que tinha posto (poderia ter-me 

esquecido) e podia aparecer um feedback ao utilizador a 

informar que determinada sub-tarefa foi cumprida. 

O que foi mais difícil 

para ti realizar na aplicação? 

Qual foi a tarefa mais difícil 

de concretizar?  

Criar o surf report. 

E a mais fácil? A que 

gostaste mais? 

Todas à exceção do surf report. A que gostei mais foi criar 

uma sessão. 

Indica o grau de 

dificuldade que encontraste 

a navegar e realizar as tarefas 

estipuladas? 

Foi fácil. 
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Consideras que as 

tarefas demoraram muito 

tempo a cumprir? Se sim, 

quais? 

Penso que não. 

Os caminhos que a app 

te proporcionou para realizar 

as tarefas foram ao encontro 

das tuas expectativas? 

Foram positivos ou 

negativos? Mudarias alguma 

coisa? 

Positivos, tirando alguns pormenores na parte de criar a 

sessão. 

Na aplicação 

encontraste algo que te tenha 

surpreendido positivamente 

ou negativamente? O que 

foi? 

Positivamente, o design da aplicação e o conceito. 

As funcionalidades de 

criação de grupos, marcação 

de sessões (com esses grupos 

ou amigos) e de sessões 

públicas, suscitam-te 

curiosidade ou podem ser 

interessantes para ti? (Se 

surfas sozinho e queres 

surfar em grupo, deves 

responder a esta questão) 

 

A aplicação está 

ajustada à forma como tu 

organizas as tuas surfadas 

em grupo? É uma ajuda para 

ti? (se surfas em grupo, 

deves responder a esta 

questão) 

Sim, penso que sim, posso consultar as condições e 

combinar surfadas numa aplicação otimizada para organizar 

sessões com os meus amigos. 

O design e tudo o que 

ele engloba (cores, layout, 

etc.) agrada-te? Mudarias 

alguma coisa? 

Agrada-me bastante.  

Tens alguma questão 

que queiras colocar-me? 
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Utilizador 4 

 

 

Como esperas poder 

descarregar a aplicação? De 

onde?  

 

Da Play Store. 

 

Quais foram as 

funcionalidades que mais te 

agradaram?  

 

Criação de grupos e surf report. 

 

O que achaste das 

funcionalidades? 

Bastantes úteis, facilitam bastante a organização das 

“surfadas”. 

O que chamarias à 

aplicação?  

 

Surfgroup. 

 

Se a aplicação existisse, 

utilizarias? Consideras que é 

útil? 

Utilizaria, sem dúvida. Sim, bastante. 

 

 

Que problemas 

encontraste? Mudarias 

alguma coisa? 

Falta de feedback da aplicação sobre os campos já 

preenchidos na parte de “criar sessão”. 

O que foi mais difícil 

para ti realizar na aplicação? 

Qual foi a tarefa mais difícil 

de concretizar?  

Não houve nenhuma tarefa difícil de realizar. 

E a mais fácil? A que 

gostaste mais? 

Gostei da possibilidade de criação de eventos privados. 

Indica o grau de 

dificuldade que encontraste 

a navegar e realizar as tarefas 

estipuladas? 

Bastante fácil.  

Consideras que as 

tarefas demoraram muito 

tempo a cumprir? Se sim, 

quais? 

Não havia nenhuma tarefa demorada. 

Os caminhos que a app 

te proporcionou para realizar 

as tarefas foram ao encontro 

das tuas expectativas? 

Foram positivos ou 

Os caminhos eram simples e fáceis, não mudaria nada. 
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negativos? Mudarias alguma 

coisa? 

Na aplicação 

encontraste algo que te tenha 

surpreendido positivamente 

ou negativamente? O que 

foi? 

Positivamente o surf report. 

As funcionalidades de 

criação de grupos, marcação 

de sessões (com esses grupos 

ou amigos) e de sessões 

públicas, suscitam-te 

curiosidade ou podem ser 

interessantes para ti? (Se 

surfas sozinho e queres 

surfar em grupo, deves 

responder a esta questão) 

Essas funcionalidades são as que mais me cativariam a 

utilizar a app. 

A aplicação está 

ajustada à forma como tu 

organizas as tuas surfadas 

em grupo? É uma ajuda para 

ti? (se surfas em grupo, 

deves responder a esta 

questão) 

Sim, permite-me escolher com quem quero surfar, onde 

quero surfar e a que horas, tem tudo o que é preciso. 

O design e tudo o que 

ele engloba (cores, layout, 

etc.) agrada-te? Mudarias 

alguma coisa? 

Sim. 

Tens alguma questão 

que queiras colocar-me? 
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Utilizador 5 

 

 

Como esperas poder 

descarregar a aplicação? De 

onde?  

 

De uma loja de aplicações Android ou de um link colocado 

numa página de Facebook. 

 

 

Quais foram as 

funcionalidades que mais te 

agradaram?  

Foi o Surf Report. Depois de o report aparecer no FEED 

da aplicação, olhando para os símbolos de cada condição, 

rapidamente se percebe as condições do mar. 

 

 

 

O que achaste das 

funcionalidades? 

Achei úteis. 

O que chamarias à 

aplicação?  

Surfbook. 

 

 

Se a aplicação existisse, 

utilizarias? Consideras que é 

útil? 

Sim. 

 

 

Que problemas 

encontraste? Mudarias 

alguma coisa? 

Quando se cria uma sessão, os campos a preencher estão 

no fundo da página. Eu colocava os campos mais para cima para 

ser mais intuitivo. 

O símbolo do report podia ter uma legenda. 

O que foi mais difícil 

para ti realizar na aplicação? 

Qual foi a tarefa mais difícil 

de concretizar?  

Criar uma sessão. 

E a mais fácil? A que 

gostaste mais? 

Fazer um report. 

Indica o grau de 

dificuldade que encontraste 

a navegar e realizar as tarefas 

estipuladas? 

Fácil. 

Consideras que as 

tarefas demoraram muito 

tempo a cumprir? Se sim, 

quais? 

Não. 
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Os caminhos que a app 

te proporcionou para realizar 

as tarefas foram ao encontro 

das tuas expectativas? 

Foram positivos ou 

negativos? Mudarias alguma 

coisa? 

Foram positivos. 

Na aplicação 

encontraste algo que te tenha 

surpreendido positivamente 

ou negativamente? O que 

foi? 

--- 

As funcionalidades de 

criação de grupos, marcação 

de sessões (com esses grupos 

ou amigos) e de sessões 

públicas, suscitam-te 

curiosidade ou podem ser 

interessantes para ti? (Se 

surfas sozinho e queres 

surfar em grupo, deves 

responder a esta questão) 

--- 

A aplicação está 

ajustada à forma como tu 

organizas as tuas surfadas 

em grupo? É uma ajuda para 

ti? (se surfas em grupo, 

deves responder a esta 

questão) 

Desde que toda a gente tenha a aplicação e que aplicação 

dê notificações, acho que podia ser uma melhor forma de 

organizar as surfadas. 

O design e tudo o que 

ele engloba (cores, layout, 

etc.) agrada-te? Mudarias 

alguma coisa? 

Gosto, a única coisa que mudaria era colocar legendas 

naqueles botões que só têm símbolo. 

Tens alguma questão 

que queiras colocar-me? 
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Utilizador 6 

 

Como esperas poder 

descarregar a aplicação? De 

onde?  

 

Da Play Store/ App Store/ browser. 

 

 

Quais foram as 

funcionalidades que mais te 

agradaram?  

 

Surf report na primeira pessoa e criação de sessões 

públicas ou privadas. 

O que achaste das 

funcionalidades? 

São essenciais para o tipo de aplicação que é. 

O que chamarias à 

aplicação?  

Spot. 

 

Se a aplicação existisse, 

utilizarias? Consideras que é 

útil? 

 

Sim, sem dúvida. Não conheço nenhuma aplicação que 

tenha este tipo de funcionalidades e tão intuitiva. Pelo menos 

em Portugal. 

 

Que problemas 

encontraste? Mudarias 

alguma coisa? 

Retroceder quando quero aceder à cronologia, a parte do 

“preencher campo” devia ser mais intuitiva e quando crias 

sessão privada não faz sentido selecionares a opção vou/não, 

vou. 

O que foi mais difícil 

para ti realizar na aplicação? 

Qual foi a tarefa mais difícil 

de concretizar?  

Criar o Surf report. 

E a mais fácil? A que 

gostaste mais? 

Todas à exceção do surf report. A que gostei mais foi criar 

uma sessão. 

Indica o grau de 

dificuldade que encontraste 

a navegar e realizar as tarefas 

estipuladas? 

Foi fácil. 

Consideras que as 

tarefas demoraram muito 

tempo a cumprir? Se sim, 

quais? 

Penso que não. 

Os caminhos que a app 

te proporcionou para realizar 

as tarefas foram ao encontro 

das tuas expectativas? 

Foram positivos ou 

Foram, menos a parte de preencher os campos quando crio 

a sessão (enganadora). 
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negativos? Mudarias alguma 

coisa? 

Na aplicação 

encontraste algo que te tenha 

surpreendido positivamente 

ou negativamente? O que 

foi? 

Positivamente, o design da aplicação e principalmente o 

conceito (funcionalidades). 

As funcionalidades de 

criação de grupos, marcação 

de sessões (com esses grupos 

ou amigos) e de sessões 

públicas, suscitam-te 

curiosidade ou podem ser 

interessantes para ti? (Se 

surfas sozinho e queres 

surfar em grupo, deves 

responder a esta questão) 

Sim, bastante interessantes, principalmente quando o 

grupo que costumo surfar não quer vir. 

A aplicação está 

ajustada à forma como tu 

organizas as tuas surfadas 

em grupo? É uma ajuda para 

ti? (se surfas em grupo, 

deves responder a esta 

questão) 

Sim, penso que sim, posso consultar as condições e 

combinar numa aplicação otimizada para organizar sessões com 

os meus amigos. 

O design e tudo o que 

ele engloba (cores, layout, 

etc.) agrada-te? Mudarias 

alguma coisa? 

Agrada-me bastante. 

Tens alguma questão 

que queiras colocar-me? 

0 
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Utilizador 7 

 

Como esperas poder 

descarregar a aplicação? De 

onde?  

 

Da Play Store. 

 

 

Quais foram as 

funcionalidades que mais te 

agradaram?  

 

Surf report e criação de sessões. 

O que achaste das 

funcionalidades? 

São essenciais para o tipo de aplicação que é. 

O que chamarias à 

aplicação?  
iSurf. 

Se a aplicação existisse, 

utilizarias? Consideras que é 

útil? 

 

Sim. Não conheço nenhuma aplicação que tenha este tipo 

de funcionalidades.  

 

Que problemas 

encontraste? Mudarias 

alguma coisa? 

Quando tivesse de “criar sessão”, mudaria o botão 

“guardar” para o final do ecrã. 

O que foi mais difícil 

para ti realizar na aplicação? 

Qual foi a tarefa mais difícil 

de concretizar?  

Surf report. 

E a mais fácil? A que 

gostaste mais? 

Criar uma sessão. 

Indica o grau de 

dificuldade que encontraste 

a navegar e realizar as tarefas 

estipuladas? 

Foi fácil. 

Consideras que as 

tarefas demoraram muito 

tempo a cumprir? Se sim, 

quais? 

Penso que não. 

Os caminhos que a app 

te proporcionou para realizar 

as tarefas foram ao encontro 

das tuas expectativas? 

Foram positivos ou 

negativos? Mudarias alguma 

coisa? 

Foram, menos a parte de preencher os campos quando crio 

a sessão. 
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Na aplicação 

encontraste algo que te tenha 

surpreendido positivamente 

ou negativamente? O que 

foi? 

Positivamente, o conceito, as funcionalidades. 

As funcionalidades de 

criação de grupos, marcação 

de sessões (com esses grupos 

ou amigos) e de sessões 

públicas, suscitam-te 

curiosidade ou podem ser 

interessantes para ti? (Se 

surfas sozinho e queres 

surfar em grupo, deves 

responder a esta questão) 

Sim, bastante interessantes. 

A aplicação está 

ajustada à forma como tu 

organizas as tuas surfadas 

em grupo? É uma ajuda para 

ti? (se surfas em grupo, 

deves responder a esta 

questão) 

Sim, posso organizar sessões com os meus amigos e 

verificar as condições através de reportes de pessoas presentes 

nos locais e através das previsões da aplicação.  

O design e tudo o que 

ele engloba (cores, layout, 

etc.) agrada-te? Mudarias 

alguma coisa? 

Gosto e está adequado ao tema da aplicação. 

Tens alguma questão 

que queiras colocar-me? 
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Utilizador 8 

 

Como esperas poder 

descarregar a aplicação? De 

onde?  

Da App Store. 

Quais foram as 

funcionalidades que mais te 

agradaram?  

 

Condições climatéricas e surf report. 

 

O que achaste das 

funcionalidades? 

Gostei bastante, são úteis e simples. 

O que chamarias à 

aplicação?  

Surf In. 

 

Se a aplicação existisse, 

utilizarias? Consideras que é 

útil? 

Sim e sim.  

 

Que problemas 

encontraste? Mudarias 

alguma coisa? 

Alguma dificuldade em criar o surf report e algumas 

funcionalidades da aplicação estavam um pouco escondidas. 

O que foi mais difícil 

para ti realizar na aplicação? 

Qual foi a tarefa mais difícil 

de concretizar?  

Criar o surf report. 

E a mais fácil? A que 

gostaste mais? 

Criar sessão e gostei muito do surf report. 

Indica o grau de 

dificuldade que encontraste 

a navegar e realizar as tarefas 

estipuladas? 

Relativamente simples, apesar de considerar que não 

explorei ao máximo todas as funcionalidades.  

Consideras que as 

tarefas demoraram muito 

tempo a cumprir? Se sim, 

quais? 

Não. 

Os caminhos que a app 

te proporcionou para realizar 

as tarefas foram ao encontro 

das tuas expectativas? 

Foram positivos ou 

negativos? Mudarias alguma 

coisa? 

Facilitava o acesso à cronologia, mas de resto tudo bem. 

Na aplicação 

encontraste algo que te tenha 

surpreendido positivamente 

Nada 
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ou negativamente? O que 

foi? 

As funcionalidades de 

criação de grupos, marcação 

de sessões (com esses grupos 

ou amigos) e de sessões 

públicas, suscitam-te 

curiosidade ou podem ser 

interessantes para ti? (Se 

surfas sozinho e queres 

surfar em grupo, deves 

responder a esta questão) 

Creio que podem ser muito interessantes. 

A aplicação está 

ajustada à forma como tu 

organizas as tuas surfadas 

em grupo? É uma ajuda para 

ti? (se surfas em grupo, 

deves responder a esta 

questão) 

Perfeitamente. 

O design e tudo o que 

ele engloba (cores, layout, 

etc.) agrada-te? Mudarias 

alguma coisa? 

Agrada-me muito. 

Tens alguma questão 

que queiras colocar-me? 

Não.  
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7.6.5 Relatório dos testes de usabilidade 

 

 

 

 

 

Relatório de testes de usabilidade 
 
 
 

SurfBook/protótipo de alta fidelidade 
 
 
 

Testado por: João Rebelo 

25 e 26 de Maio 

 

 

Data de realização: 28 de Maio 

Preparado por: João Rebelo 
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Sumário 
 
Depois de analisar os cenários de utilização básicos da aplicação SurfBook, foi necessário 

prosseguir na investigação e fazer testes de usabilidade com utilizadores da aplicação para melhorar a 

usabilidade do sistema. 

Depois de uma preparação minuciosa dos testes (conforme descrito na secção “cenários e 

tarefas”), foram recrutados oito surfistas para testar o protótipo da aplicação. 

Os testes foram realizados na FEUP em ambiente controlado nos dias 25 e 26 de maio. Os 

participantes realizaram os testes em salas da faculdade onde não havia ninguém, de forma a não 

haver distrações. Nas sessões foram feitas capturas de vídeo durante as interações dos participantes 

com o protótipo. 

Através da análise das gravações foi possível verificar que: 

• As funcionalidades que mais agradaram aos utilizadores foram o “Surf report de pessoas 

presentes nos locais” e a “Criação de sessões”; 

• As funcionalidades testadas foram ao encontro das expectativas dos utilizadores; 

• O conceito, o design, a usabilidade e as funcionalidades dos utilizadores cativaram bastante 

os participantes dos testes. (principalmente o design e funcionalidades da aplicação/conceito) 

 

As recomendações dadas nos testes podem ser encontradas na secção “Recomendações”. 

 

Este documento descreve o modo como foi conduzida a pesquisa, apresenta os resultados dos 

testes de usabilidade e providencia uma lista com recomendações de melhoria no protótipo. 

 

Se tem alguma questão ou comentários, por favor contacte: 

Investigador – j.amicisrebelo@gmail.com 

 
Investigador 
 
O teste foi preparado e conduzido pelo investigador João Rebelo, licenciado em design de 

comunicação, que neste momento frequenta o mestrado de Multimédia, na FEUP e que é um 

praticante de surf. 
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Introdução 
 

Um teste de usabilidade é um método de avaliação de um produto com utilizadores e muitas 

variações. Um método clássico iria exigir a utilização de um laboratório com um ambiente 

rigorosamente controlado.  O trabalho de Steve Krug inspirou muitos profissionais por todo o mundo 

a fazerem testes de usabilidade. Todas as variações dos testes de usabilidade são conduzidas com um 

grupo de potenciais utilizadores ou utilizadores comuns. Durante os testes é-lhes pedido para 

completarem uma série de tarefas. As sessões são gravadas e analisadas para identificar áreas do 

produto que podem ser melhoradas. 

Depois de analisar os cenários de utilização mais básicos da SurfBook, percebeu-se que era 

necessário um teste de usabilidade para providenciar mais informação sobre a atual usabilidade da 

interface. Foi decidido testar o produto com um grupo de 5 a 20 utilizadores. Um grupo com este 

tamanho é o suficiente para recolher informação sobre a performance da interface. 

 

Após o desenvolvimento de um plano de testes, as sessões foram realizadas na FEUP nos 

dias 25 e 26 de maio. 

 

A interação dos utilizadores com a interface foi registada em vídeo, através de uma captura 

de ecrã onde apareciam duas janelas, uma com o rosto do utilizador (através da webcam do PC) 

e outra com o protótipo do Adobe Experience Design (XD) aberto. Durante a análise das sessões 

foram detetados problemas e dadas algumas sugestões de melhoria que tinham sido sugeridas 

pelos utilizadores. 

 

 
Questões de investigação do estudo 
 
Depois de ter sido detetado o problema central do estudo, através da observação do 

investigador da presente dissertação, foram desenvolvidas as seguintes questões de investigação: 

 

- Será que uma aplicação que suporte o espírito em comunidade incentiva uma maior 

prática do desporto e consequente crescimento? 

- Quais são as funcionalidades mais procuradas/mais úteis de uma “rede social de surf” – 

nomeadamente a criação de grupos e sessões de surf, a partilha de conteúdos, entre outras 

coisas— numa aplicação de rede social para surf? 

- As funcionalidades testadas vão de encontro às expectativas dos utilizadores? 
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Objetivos dos testes de usabilidade 
 

 

Para reunir dados objetivos de forma a criar uma base de medidas de usabilidade, foi 

conduzido um teste de usabilidade sumativo. O objetivo do teste era apurar possíveis 

inconsistências e recolher assim feedback sobre o design e usabilidade da aplicação. 

Foram reunidos dados sobre a eficácia da aplicação SurfBook.  

Objetivos do estudo: 

• Perceber a eficácia da aplicação no que diz respeito à execução de tarefas comuns por parte 

do diferente tipo de utilizadores. São quatro tarefas / quatro cenários.  

• Identificar obstáculos nessas quatro tarefas. 

• Criar um protocolo de estudo de usabilidade repetitivo. 

 

Questões de investigação 

 

Questão principal: 

 Quais são as reais necessidades dos surfistas de nível intermédio? Que funcionalidades seriam 

mais vantajosas para eles? 

Neste estudo tentou.se responder a estas questões:  

• Qual o grau de dificuldade para os utilizadores na realização das quatro tarefas?  

• O ponto inicial influência a concretização das tarefas por parte dos utilizadores? Se sim, 

quais são as diferenças?  

• Quais são os caminhos que os utilizadores utilizam para concretizar as quatro tarefas?  

• A aplicação suporta bem os caminhos e objetivos dos utilizadores? A organização e flow da 

aplicação vai ao encontro das expectativas dos utilizadores?  

• Onde é que o utilizador encravou ou ficou confuso? Que obstáculos encontram os 

utilizadores para criar uma sessão ou um grupo ou até mesmo para se juntarem a uma 

sessão?  

• Que questões levantam os participantes na realização das quatro tarefas? 

• Como se sentem os utilizadores sobre o tempo e número de passos necessários para realizar 

cada uma das quatro tarefas?  

• Foi fácil ou difícil para o utilizador saber onde estavam os botões e informação na 

aplicação? 

• O que surpreendeu o utilizador? Foi bom ou mau? 

• Foi fácil para o utilizador perceber a informação dada pelo sistema e a função dos botões? 
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Participantes 
 

 

Durante os testes de usabilidade foram realizados questionários de background, os respetivos 

testes, debriefing interviews e questionários SUS. 

Os questionários de backgournd foram úteis para perceber algumas características dos 

participantes dos testes. A amostra é constituída por oito participantes, sete do sexo masculino e 

uma do sexo feminino. Os surfistas pertencem a diferentes níveis de surf: dois surfistas são 

principiantes, dois iniciantes, dois intermédios, um avançado e um de competição. No que diz 

respeito a idades, seis dos participantes têm idades compreendidas entre os 19 e 30 anos e os 

restantes dois têm até 18 anos.  

Relativamente à experiência de utilização de aplicações de surf, quatro dos inquiridos 

responderam que tinham alguma experiência, três responderam que tinham pouca experiência e 

um respondeu que não tinha experiência nenhuma. Todos os inquiridos, com exceção de um 

participante, utilizam aplicações de surf no seu dia a dia. Entre as mais usadas estão a Beachcam, 

Surftotal e Windguru. Um dos participantes também referiu que tinha experiência com aplicações 

de surf em grupo.    

No que diz respeito à frequência de prática da modalidade, as respostas foram variadas.  

Alguns participantes fazem apenas uma sessão por semana, outros uma a duas sessões por 

semana, outros duas a três e houve ainda quem respondesse três a quatro. Todos os participantes 

responderam que preferiam surfar em grupo e que costumam fazê-lo acompanhados. As 

motivações dos participantes para a utilização da aplicação foram várias, sendo que a opção mais 

votada foi “evoluir na modalidade, através do surf em grupo”. Importa salientar também que 

quatro dos participantes responderam que estavam motivados a utilizar a aplicação de forma a 

aumentar a sua prática. O que pode sugerir que uma aplicação que suporte o espírito em 

comunidade pode estimular o aumento da prática do desporto. 

 

 
Metodologia 
 
O teste de usabilidade conduzido durante as sessões de avaliação da aplicação SurfBook era 

constituído por: uma introdução à sessão; um questionário de background, um teste, uma debriefing 

interview e por um questionário System Usability Scale (SUS). Durante a interação com o protótipo 

foi pedido aos participantes para “pensarem alto” e partilharem assim os seus pensamentos com o 

moderador da sessão.  
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As tarefas a realizar durante a interação com o protótipo foram explicadas pelo moderador da 

sessão, sendo sempre possível aos participantes consultá-las novamente. 

As sessões tiveram lugar em salas da FEUP num ambiente controlado. Foi adotada a configuração 

de sala de Rubin. A interação dos utilizadores com a interface foi registada em vídeo, através de uma 

captura de ecrã do PC (do respetivo teste) onde apareciam duas janelas, uma com o rosto do utilizador 

(através da webcam do PC) e outra com o protótipo do Adobe Experience Design (XD) aberto. As 

sessões tiveram uma duração média de vinte minutos.  

Os dados qualitativos e quantitavos das sessões e respetivos questionários e entrevistas foram 

analisados e resumidos. Foram também feitas recomendações de melhoria ao protótipo. 

 

 
Tarefas 
 

Foram dadas quatro tarefas aos participantes para realizarem durante os testes. Essas tarefas 

basearam-se nos cenários de utilização previamente criados. 

Os participantes começaram sempre no mesmo ponto de partida. Entraram na aplicação, 

fizeram o registo, login, sendo direcionados para a cronologia. 

A partir desse ecrã deviam realizar as quatro tarefas / cenários da persona primária: 

 

5. Inicialmente o participante devia juntar-se a uma sessão pública existente na 

cronologia, de forma a poder fazer novas amizades na modalidade e arranjar um grupo 

para surfar.  

6. Posteriormente devia criar uma sessão pública de forma a poder interagir novamente 

com surfistas e fazer novas amizades ou consolidar as que já tinha feito (e evoluir no 

desporto).  

7. Na terceira tarefa o utilizador devia criar o seu próprio grupo (com as pessoas com 

quem fez amizade nas surfadas públicas)  

8. Na quarta tarefa o utilizador devia agendar uma surfada privada com esse mesmo 

grupo.  

 

Depois da interação com o protótipo, foram feitas debriefing interviews aos participantes, podendo 

assim recolher dados qualitativos e preferências relativamente ao conceito da aplicação, design, 

usabilidade e funcionalidades. 

 

Resultados dos testes 
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Os resultados dos questionários SUS e de performance durante os testes foram apresentados 

em tabelas e gráficos. 

Tabela 10: Resultados de performance dos testes de usabilidade. 

Tabela 11: Resultados de performance nos testes de usabilidade (Tempo médio, máximo, 

mínimo e desvio padrão). 

Tabela 12: Resultados de performance nos testes de usabilidade (Total de ajudas, média de 

ajudas, máximo, mínimo e desvio padrão). 
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Tabela 13: Resultados de performance nos testes de usabilidade (Total de erros, Média de 

erros, máximo, mínimo e desvio padrão). 

 

As tabelas 4, 5, 6 e 7 mostram alguns dados de performance relevantes para o estudo. 

Relativamente à eficácia de realização das tarefas, na tabela 4 é possível verificar que todas foram 

concluídas com sucesso. As mais difíceis de realizar foram a tarefa 2 e 4: “Criação de uma sessão 

pública em Matosinhos” e “Criação de uma sessão privada em Leça da Palmeira com o grupo 

Leceiros”. Os problemas de usabilidade detetados durante a realização destas duas tarefas 

parecem ser o motivo das dificuldades sentidas por parte dos participantes nos testes. (Apêndice 

F). Os principais inconvenientes detetados, nomeadamente durante a realização destas duas 

tarefas são:  

- A falta de feedback da aplicação sobre os passos já efetuados no ecrã “criar sessão”;  

- A ordem incorreta dos botões no ecrã “criar sessão”. O botão “guardar” devia estar no fim 

da interface, porque guardar é sempre o último passo; 

- Os botões diretamente ligados ao botão “+” carecem de uma legenda. 

Também foi possível verificar que os caminhos escolhidos para realizar as tarefas tiveram 

influência na quantidade de erros cometidos pelos participantes, assim como nas ajudas dadas 

pelo moderador. Na quarta tarefa, por exemplo, os dois participantes que optaram por criar uma 

sessão privada dentro do grupo Leceiros, tiveram muito mais dificuldade para realizar a tarefa do 

que os outros que optaram por a realizar através do menu da aplicação. 

No que diz respeito ao tempo de concretização das tarefas (eficiência), os resultados são 

variados. (Tabela 4 e 5) Isto acontece, porque durante a interação com o protótipo tivemos dois 

tipos de utilizadores: os “exploradores”, que queriam conjugar a realização das tarefas com a 

exploração da plataforma e os utilizadores “focados”, concentrados apenas na realização das 

tarefas. Os utilizadores “exploradores” demoraram mais tempo na concretização das tarefas. Os 

outros conseguiram concretizá-las com maior rapidez. Olhando para os resultados dos utilizadores 

mais focados, foi possível concluir que estes conseguiram terminar as tarefas com alguma rapidez. 

Exemplo disso é o utilizador 8 que conseguiu concluir as quatro tarefas em 1 minuto e 18 

segundos. Não foram estabelecidas medidas para o tempo de concretização das tarefas, mas estes 
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números mostram que estas podem ser executadas rapidamente, tendo em conta que a 

funcionalidade de criar sessões, por exemplo, exige um certo número de cliques.  Contudo, seria 

preciso fazer mais testes com utilizadores mais concentrados na realização das tarefas para 

confirmar a eficiência da aplicação.  

Como já tinha sido referido antes, para avaliar a satisfação dos utilizadores relativamente à 

usabilidade do sistema, foram feitos os questionários SUS no final de cada sessão. 

Tabela 14: Resultados dos questionários SUS. 

 

 

Figura 60: Resultados dos questionários SUS. 

Tabela 15: Resultados dos questionários SUS (Pontuação média, mínima, máxima e desvio 

padrão) 
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A avaliação do sistema foi feita de acordo com os critérios do website www.usability.gov. 

Segundo o website, a usabilidade de um sistema é considerada acima da média quando a 

pontuação do sistema é superior a 68 e abaixo da média quando a pontuação de um sistema é 

inferior a 68. Na tabela 8 e figura 59 podemos observar que todas as pontuações de usabilidade 

são superiores a 68, querendo isto dizer que a aplicação Surfbook tem uma usabilidade acima da 

média. A média de pontuações é 83.4, um valor bastante alto em termos de usabilidade e 

satisfação por parte dos utilizadores.  

 No final das sessões, antes dos questionários SUS, foram feitas as debriefing interviews. 

Estas entrevistas foram muito úteis para recolher mais feedback dos utilizadores relativamente ao 

sistema: preferências, problemas, dificuldades, entre outras questões. Entre as informações 

recolhidas, é de salientar aquilo que agradou mais aos utilizadores, os problemas encontrados e 

as emoções que sentiram durante a experiência. Estes resultados também foram apresentados na 

forma de tabelas. Tendo já sidos referidos os principais problemas encontrados, importa referir as 

funcionalidades que mais agradaram os utilizadores e as suas emoções durante a experiência. 

Consoante os resultados apresentados pela tabela de “funcionalidades que mais 

agradaram aos utilizadores” (Apêndice F), é possível constatar que as funcionalidades “surf 

report na primeira pessoa” e a possibilidade de “criar sessões” (seja públicas ou privadas), foram 

as que mais agradaram aos utilizadores. Apesar disso, houve uma maior quantidade de 

utilizadores a mencionar o surf report como a melhor funcionalidade, tendo em conta que a 

diferença em relação à possibilidade de criar sessões não é significativa. 

Durante os testes de usabilidade também foi possível registar algumas emoções por parte dos 

utilizadores. A tabela seguinte apresenta esses resultados. 

http://www.usability.gov/
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Os dois últimos utilizadores não teceram grandes comentários sobre a experiência, contudo, 

importa salientar as reações dos restantes. A grande maioria gostou da experiência e do produto 

por consequência. 

Importa também referir que através das debriefing interviews, constatou-se que todos os 

utilizadores se sentiram cativados pelo design da aplicação. Sendo de realçar que o utilizador 3 

na questão “Na aplicação encontraste algo que te tenha surpreendido positivamente ou 

negativamente? O que foi?” respondeu que tinha ficado positivamente surpreendido com o design 

da aplicação. 

 

Principais descobertas 
 

Os resultados obtidos nos questionários, entrevistas e testes de usabilidade indicaram que:  

- Uma aplicação que suporte o espírito em comunidade pode incentivar uma maior pática do 

desporto. 

- O “surf report na primeira pessoa” e a “criação de sessões privadas e públicas” são as 

funcionalidades mais procuradas neste tipo de aplicação de “rede social de surf”, sendo que houve 

um destaque para o “surf report”. 

- Os caminhos e integração das funcionalidades implementadas na interface correspondem 

às expectativas dos utilizadores. 

 
Recomendações 
 
Consoante os resultados obtidos nos testes é recomendável: 

 

 - Melhorar o ecrã “criar sessão”, pois é necessário dar algum feedback sobre as tarefas já 

executadas, quais as opções tomadas e colocar o botão “guardar” no fim. O texto informativo 

relativo aos passos para a realização da tarefa também deve ser alterado de forma a ser mais claro 

para os utilizadores; 

 

- Colocar legendas em todos os ícones diretamente relacionados ao botão “+”., 

constituinte dos ecrãs, “cronologia” e “grupos de surf” da aplicação; 

 

- Eliminar a opção de estado de “vou” para “não vou” nas sessões privadas criadas pelo 

próprio surfista. 

 

 

Conclusão 
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Os resultados dos testes em conjunto com os questionários SUS e debriefing interviews 

indicaram que o conceito do produto agrada aos participantes, assim como o seu design e 

respetivas funcionalidades. Através das reações dos utilizadores durante os testes e das respostas 

às debriefing interviews, foi possível verificar que o “surf report na primeira pessoa” e a “criação 

de sessões privadas e públicas” foram as funcionalidades mais procuradas neste tipo de aplicação 

de “rede social de surf” (sendo que houve um destaque para o surf report). As respostas às 

debriefing interviews e os questionários SUS também mostraram que os caminhos e integração 

das funcionalidades implementadas na interface também correspondem às expectativas dos 

utilizadores. 

Durante os testes foram detetadas algumas falhas fáceis de retificar, nomeadamente no ecrã 

“criar sessão”. O texto informativo não era claro e alguns utilizadores queixaram-se da falta de 

feedback da aplicação sobre os passos já executados e sobre as opções tomadas. Também foi 

referido que o botão “guardar” deveria ser colocado abaixo dos campos “Spot”, “Data e hora” e 

“Tipo de sessão”. Em alguns ecrãs com float action buttons também se sentiu a falta de legendas 

nos botões diretamente relacionados com esse tipo de botão. Estes foram os principais problemas 

detetados. Todas as tarefas foram realizadas com sucesso, sendo que a tarefa 2 foi a mais difícil 

de realizar (com mais erros e tempo despendido), talvez devido aos problemas encontrados no 

ecrã “criar sessão”. 

Concluindo, os problemas constatados duranre os testes são fáceis de retificar. Como 

trabalho futuro, é pertinente implementar o chat no protótipo e testar novamente a aplicação com 

as melhorias sugeridas nos testes de usabilidade, continuando assim o ciclo iterativo do produto. 

Com as melhorias testadas durante mais um ciclo iterativo, seria interessante lançar o produto no 

mercado e verificar se corresponde mesmo às expectativas dos utilizadores.



Erro! Utilize o separador Base para aplicar Heading 1 ao texto que pretende que apareça aqui. 
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7.7 Apêndice G – Casos de estudo 

7.7.1 Tabela 

 

 

 



Erro! Utilize o separador Base para aplicar Heading 1 ao texto que pretende que apareça aqui. 
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8. Anexos 

8.1 Anexo A – Testes de usabilidade 

 

8.1.1 Questionário SUS ( System Usability Scale) 
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8.1.1.1.1 Guião do questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erro! Utilize o separador Base para aplicar Heading 1 ao texto que pretende que apareça aqui. 
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Erro! Utilize o separador Base para aplicar Heading 1 ao texto que pretende que apareça aqui. 
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8.1.1.1.2 Respostas ao questionário (Resumo apresentado no Google Forms) 
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Erro! Utilize o separador Base para aplicar Heading 1 ao texto que pretende que apareça aqui. 
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Erro! Utilize o separador Base para aplicar Heading 1 ao texto que pretende que apareça aqui. 
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8.1.1.1.3 Respostas ao questionário (Resumo apresentado no Google Forms) 

 


