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1. RESUMO 

 

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo Android 

quer permita aos seus usuários, de forma amigável, inter-relacionar-se e promoverem 

a prática do futebol. Considerando o senso internacionalmente estabelecido de que o 

Brasil possui o talento natural para esportes, é viável um aplicativo que, independente 

de classe social ou amadorismo de técnicas, permita a conexão dos adeptos com o 

esporte que é muito presente na cultura nacional.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O futebol é um componente que influencia a cultura brasileira (LOPES, 1994), 

moldando os aspectos sociais e as formas de relacionamentos das pessoas. Há ações 

desenvolvidas pelos aficionados pelo esporte para que se sintam integrantes de uma 

mesma comunidade como a promoção de grandes campeonatos e até mesmo 

simples partidas entre grupo de amigos.  

Segundo uma pesquisa realizada no Brasil no ano de 2016 pela empresa Ipsos, 

16,9 milhões de brasileiros têm interesse no futebol, do qual, 76% destes possuem 

acesso à internet e 48% são usuários de smartphone (IPSOS, 2018). 

 

3. OBJETIVO 

 

Este projeto tem por objetivo o desenvolvimento de um aplicativo para 

dispositivos móveis (Android), com a finalidade de promover a prática do futebol 

conectando pessoas com o mesmo interesse. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Por se tratar de um software complexo, a metodologia ágil utilizada é o SCRUM, 

pois este é um framework que permite às pessoas tratar e resolver problemas 

herméticos e adaptativos (SCRUM, 2013). 

  



5. DESENVOLVIMENTO 

 

A rede social para praticantes de futebol está sendo desenvolvida na linguagem 

Java para dispositivos móveis (Android). Os dados são armazenados em nuvem 

através do sistema gerenciador de banco de dados MySQL. Os recursos são 

disponíveis em um serviço RESTful codificado em PHP. 

O aplicativo consiste em quatro principais partes: rede social para engajamento 

do usuário; agenda de partidas contra outras equipes; sistema de ranking por cidade, 

região ou estado; gerenciamento dos times que o usuário participa.  

Engajamento de usuários se dará pelo recurso de timeline de redes sociais, 

visto pela tela “Home” que trará as notícias de futebol e as atividades geradas pelos 

usuários do aplicativo. 

 O agendamento de partidas poderá ser feito por meio do botão flutuante 

localizado no canto inferior direito da tela, sendo que, todas as partidas marcadas 

terão seus dados acessíveis na tela de “Partidas”. 

Para acessar toda a lista de times e seus respectivos desempenhos basta 

acessar a tela de “Ranking”, podendo filtrar a lista para exibir somente os localizados 

na cidade, região e até mesmo estado. 

A gerência dos times, somente disponível ao criador do time, pode ser 

encontrada na tela de “perfil de time”, onde através da subtela “Geral” é possível editar 

informações do time. Caso queira adicionar jogadores ao time, usa-se a subtela 

“Jogadores”. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O desenvolvimento do aplicativo está em andamento e conta atualmente com 

todas as telas em etapas finais do design gráfico, somente a tela de “Login”  possui 

suas funcionalidades finalizadas. A Figura 1 apresenta algumas telas do projeto atual. 

  



Figura 1. Telas do aplicativo: a) tela de notícias gerais; b) tela contendo o ranking dos times 
do usuário em relação aos demais times; c) tela contendo os desafios agendados. 

   

a) b) c) 
Fonte: autoria própria. 
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