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resumo 
 

 

As interfaces de Interação por Linguagem Natural destacam-se por serem o tipo 
de interface mais próximo da comunicação humana. Por esse motivo, a nível de 
experiência de utilizador, os seus benefícios são claros. Apesar de tal, este tipo 
de interfaces é também notavelmente conhecido pelos desafios que a sua 
construção acarreta, em particular, a grande quantidade de dados necessários 
para que um sistema deste tipo funcione com um nível aceitável de consistência.  
 
Um dos métodos emergentes para recolha de dados, que se tem popularizado 
devido a sua capacidade de recolher uma grande quantidade de dados, em 
pouco tempo, a custos reduzidos é o Crowdsourcing. O Crowdsourcing trata-se 
de uma abordagem de inovação que é caracterizada por utilizar a internet para 
obter conteúdo de uma multidão indefinida de participantes. Esta abordagem é 
altamente configurável e, por esse motivo, aplicável a um número variado de 
domínios.  
 
Neste estudo, avaliou-se a eficácia da utilização de uma plataforma de 
Crowdsourcing como método de recolha de dados para construção de datasets 
de treino de sistemas de Interação por Linguagem Natural com a Televisão 
Interativa. Desenvolveu-se uma plataforma composta por uma aplicação para 
telemóvel, através da qual os participantes submeteram dados; e um portal web, 
para monitorização dos dados recolhidos e gestão dinâmica dos elementos 
disponíveis na aplicação. Adicionou-se também à plataforma uma componente 
de gamificação e um mecanismo de atribuição de recompensa monetária, como 
forma de maximizar o envolvimento dos participantes. 
 
Os resultados obtidos nos testes efetuados revelaram que as decisões de 
implementação tomadas na construção dos elementos de base da plataforma 
propiciam a recolha de dados de qualidade, com altos níveis de satisfação por 
parte dos participantes. Os resultados também revelaram, no entanto, que a 
maximização do potencial de recolha de dados da plataforma está dependente 
da configuração correta dos seus mecanismos motivacionais, em função do 
grupo de participantes utilizado. 
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abstract 

 
Natural Language Interfaces are distinguishably regarded as the closest existing 
interface to natural human communication. For this reason, when it comes to 
User Experience, their benefits are clear. Despite that, it is also known that the 
process of creating such interfaces is extremely challenging in nature, mainly 
due to the extremely large amounts of high-quality data needed to make them 
work reliably. 
 
Among the different methods used for data collection, the Crowdsourcing 
approach has become increasingly popular due to its ability to collect large 
amounts of data, in a short period of time, at reduced costs. Crowdsourcing as a 
concept is highly customizable and, for that reason, applicable to a wide range 
of domains, including human speech data collection. 
 
This study describes the usage of a Crowdsourcing platform as a data collection 
tool to help build Natural Language Interfaces for Interactive Television systems. 
Specifically, the solution implemented during the development of this document 
was created with the objective of massively collecting oral commands which 
represent natural interactions with the television. The platform comprised of a 
mobile application, used by participants to submit data, and a web portal, used 
for data monitoring and dynamic configuration of the platform’s elements. In 
addition, the concepts of gamification and monetary reward were introduced as 
an additional incentive to maximize participant engagement. 
 
The results of the evaluation experiment revealed that the combination of the 
incentive mechanisms and implemented functionalities provided an avenue 
capable of generating high quality data, with high levels of participant 
satisfaction. However, the results also revealed that the maximization of the data 
collection potential of the platform is dependent on the correct configuration of 
the incentive mechanisms, which can be different, depending on the used Crowd. 
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INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO  
O presente trabalho de investigação foi realizado em contexto empresarial, no âmbito do projeto CHIC1, ao 

abrigo de uma bolsa de investigação com duração de 6 meses, fornecida pelo Instituto de Telecomunicações. 

Foi resultado de uma parceria entre a Universidade de Aveiro, o Instituto de Telecomunicações2 e a Altice 

Labs3. 

O projeto CHIC: Cooperative Holistic View on Internet and Content, é um projeto liderado pela entidade MOG 

Technologies4 e que envolve vinte e quatro entidades do sector empresarial Português. O projeto tem como 

objetivo dinamizar o setor audiovisual e multimédia através do desenvolvimento de serviços e plataformas 

digitais, em formatos abertos e tecnologias interoperáveis, promovendo a dinamização da criação de 

conteúdos nacionais e a sua troca entre diferentes atores. 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma de Crowdsourcing capaz de recolher 

dados de entrada para treino de sistemas de Interação por Linguagem Natural, no contexto da interação com 

a televisão interativa. O plano de trabalho envolveu a construção de uma plataforma de Crowdsourcing, que 

incluiu uma aplicação para telemóvel e um portal Web de gestão de conteúdos. Este documento de 

dissertação é resultante do processo de desenvolvimento. 

Para a realização deste trabalho, o investigador contou com o auxílio de bolseiros envolvidos no projeto CHIC, 

que prestaram auxílio no processo de prototipagem e conceptualização da aplicação para telemóvel.  

CONTEXTO 
A transformação que os dispositivos televisivos sofreram, de transmissão por sinal analógico para transmissão 

por meios digitais, abriram novas possibilidades de interatividade. Atualmente, as televisões possuem 

funcionalidades que se assemelham às de um computador normal como resultado de uma fusão entre 

televisão, Internet, e computador pessoal. Essa dinâmica faz com que a televisão deixe de ser um meio de 

entretenimento passivo, introduzindo possibilidades de interatividade. Uma desvantagem, no entanto, é o 

facto de o aumento das possibilidades de interação dificultarem a interação com o telecomando (Cesar & 

Chorianopoulos, 2007). Uma alternativa poderá passar pela implementação de Interfaces por Linguagem 

Natural. 

Devido à evolução nos algoritmos de processamento de voz, a Interação por Linguagem Natural tem-se 

revelado ser uma maneira de interagir com os sistemas eletrónicos pois facilita a interação, tornando-a mais 

agradável para o utilizador. Comparativamente a interfaces gráficas, uma das maiores vantagens deste tipo 

de interfaces tem a ver com a facilidade de pesquisa de informação complexa que proporciona. Similarmente, 

a Interação por Linguagem Natural não necessita de atenção ativa, aliviando o utilizador da necessidade de 

percorrer menus utilizando um telecomando. Este tipo de interface permite interação enquanto se faz outra 

atividade paralelamente (Ibrahim & Johansson, 2003; Ibrahim, Lundberg, & Johansson, 2001). 

Algumas limitações ao desenvolvimento e implementação de Interfaces por Linguagem Natural têm a ver 

com as nuances que um sistema precisa de ter em conta para perceber, sem ambiguidade, uma mensagem 

oral. Um sistema computacional, que perceba Linguagem Natural, deve estar preparado para distinguir 

variáveis que podem incluir, entre outras: barulho ambiental, dicção, velocidade, pontuação, e mesmo figuras 

de estilo. Equivale a uma quantidade muito elevada de variáveis, especialmente, quando se considera que, 

para línguas diferentes, as regras de sintaxe podem ser totalmente diferentes (Waibel & Lee, 1990). 

 
1 https://chic.mog-technologies.com/ 
2 https://www.it.pt/AboutIT/Overview 
3 http://www.alticelabs.com/en/about.html 
4 https://www.mog-technologies.com/about-mog/ 

https://chic.mog-technologies.com/
https://www.it.pt/AboutIT/Overview
http://www.alticelabs.com/en/about.html
https://www.mog-technologies.com/about-mog/
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Apesar do desafio de complexidade, devido aos avanços recentes na área, à evolução das tecnologias 

associadas e ao poder crescente de processamento dos computadores, atualmente, podem encontrar-se 

Interfaces por Linguagem Natural em sistemas comercializados para o utilizador comum. Tal deve-se aos 

avanços em técnicas de reconhecimento de voz, alcançados, em grande parte, com recurso a Inteligência 

Artificial (Hinton et al., 2012). 

Uma das técnicas utilizadas para criação de sistemas de Interação por Linguagem Natural denomina-se 

aprendizagem supervisionada (supervised learning). Esta técnica consiste em fornecer um conjunto de dados 

(dataset) a um sistema, que o instruem como agir, simulando inteligência. O dataset deve conter inputs e os 

ouputs correspondentes (Zhu & Goldberg, 2009). Dessa forma, se o sistema receber um certo input, saberá 

qual o output que deverá produzir. Em sistemas de Interação por Linguagem Natural, o input corresponde a 

frases orais, e o output corresponde ao comando a executar. 

Através da utilização de Aprendizagem Supervisionada é possível construir uma Interface por Linguagem 

Natural que se comporte de maneira inteligente, respondendo a comandos provenientes de discurso 

humano. Todavia, a sua robustez está dependente do tamanho do dataset que lhe é fornecido. 

Adicionalmente, a criação de dados que simulem discurso humano é algo que computadores não conseguem 

replicar, nem automatizar. Tal implica que datasets para este tipo de sistema tenham de ser criados através 

de trabalho manual, proveniente de computação humana. 

MÉTODOS PARA RECOLHA DE DADOS PROVENIENTES DE INTELIGÊNCIA HUMANA 
Como referido anteriormente, devido à natureza dos dados necessários, a construção de datasets com dados 

provenientes de inteligência humana requer uma metodologia de recolha de dados qualitativa, que passe 

pela análise cuidadosa de informação recolhida diretamente de indivíduos, em ambientes controlados. Na 

literatura, podem encontrar-se vários métodos para o efeito, os mais comuns sendo entrevistas, focus groups 

e inquéritos (Johnson & Turner, 2003; Margaret C. Harrell; Melissa A. Bradley, 2009). 

A recolha de dados em laboratório, de forma controlada, possui benefícios claros, principalmente, pelo fato 

de haver envolvimento direto do investigador durante todo o processo de recolha de dados. Tais condições 

possibilitam uma maior flexibilidade de adaptação que, por sua vez, pode permitir uma recolha mais 

aprofundada, beneficiando a qualidade do resultado final. Estudos realizados com o objetivo de criar datasets 

com dados provenientes de inteligência humana que recorreram a este tipo de metodologia incluem a obra 

de Saunders (2013), realizada no contexto de recolha de texto descritivo em Linguagem Natural, onde foi 

pedido a especialistas que descrevessem, em Linguagem Natural, um conjunto de vídeos a eles apresentados.  

Pode considerar-se que o estudo de Saunders et al. (2013) utilizou inquéritos como instrumento. Inquéritos 

são instrumentos que possuem um conjunto de questões a ser administradas a participantes em formato 

papel, ou por um entrevistador que segue rigorosamente um guião (Harrell & Bradley, 2009). No caso do 

estudo de Saunders et al. (2013), foram apresentados vídeos a participantes. Os vídeos apresentados podem 

ser encarados como os itens de inquérito e a descrição submetida pelos participantes como a resposta aos 

itens. 

Em alternativa a inquéritos, a recolha em laboratório pode ser também feita com recurso a discussões abertas 

entre um investigador e um participante (no caso de entrevistas) ou um investigador e um grupo de 

participantes (no caso dos focus groups) (Harrell & Bradley, 2009). Utilizando o estudo de Saunders para 

exemplificar esta metodologia; em discussões abertas os vídeos seriam apresentados ao(s) participante(s) e, 

posteriormente, seria discutido com estes o que os vídeos representam, do seu ponto de vista, numa 

interação aberta com o investigador. 

Apesar dos benefícios claros que métodos em laboratório proporcionam, em termos de controlo e qualidade 

de dados, estes possuem algumas limitações. A fase de preparação, em especial, pode ser bastante complexa 

e dispendiosa de concretizar pelo facto de ser necessário um local físico com condições específicas e uma 
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amostra especializada, treinada e com conhecimento sobre o processo. No estudo de Saunders et al. (2013), 

os autores referem que o recrutamento de sessenta participantes especialistas necessitou de cerca de treze 

meses de recrutamento ativo. Adicionalmente, depois do processo de recolha de dados, a análise é 

extremamente difícil de automatizar por requerer a revisão minuciosa de cada sessão, especialmente no caso 

de discussões abertas.  

Em resumo, os métodos de recolha de dados em laboratório acabam por ser uma troca entre qualidade e 

recursos, que nem sempre é viável, ou rentável (Hsueh, Melville, & Sindhwani, 2009). Tal levou algumas 

entidades e investigadores a utilizar, experimentalmente, uma alternativa emergente conhecida como 

Crowdsourcing para o fim de recolha de dados provenientes de inteligência humana. 

O Crowdsourcing é uma abordagem de inovação que se tem popularizado, em grande parte, devido à 

revolução da Web 2.0, que é caracterizada por posicionar os utilizadores como criadores de conteúdos. Com 

recurso ao Crowdsourcing, através da internet, uma entidade tem a possibilidade de beneficiar das 

habilidades, experiência e capacidades de um grupo indefinido de participantes, para obter conteúdo, a troco 

de alguma recompensa. Segundo experiências científicas presentes na literatura, comparativamente a 

métodos de recolha de dados em laboratório, o Crowdsourcing mostra-se ser uma alternativa capaz de 

recolher dados com qualidade comparável a dados recolhidos em laboratório, de forma menos dispendiosa, 

com maior abrangência de participantes e maior volume de dados (Aker, El-Haj, Albakour, & Kruschwitz, 

2012; Hsueh et al., 2009; Kittur, Chi, & Suh, 2008). 

QUADRO CONCEPTUAL E OBJETIVOS 
Neste trabalho de dissertação, propôs-se a utilização de uma app de Crowdsourcing como solução para gerar 

dados de entrada capazes de treinar sistemas de Interação por Linguagem Natural com a Televisão Interativa. 

Partiu-se com o objetivo de desenvolver uma aplicação para telemóvel capaz de recolher comandos por voz 

que se possam dar a uma televisão interativa, de o fazer forma apelativa para o utilizador, utilizando uma 

abordagem baseada nos princípios do formato Crowdsourcing. Optou-se pela utilização de uma abordagem 

competitiva de Crowdsourcing, também conhecida como Crowdsourcing Contest (Y. Zhao & Zhu, 2014). Os 

Crowdsourcing Contests têm formato de torneio, onde se introduz a competição por uma determinada 

recompensa como mecanismo de incentivo à criação de conteúdo por parte dos participantes. 

Adicionalmente, incorporou-se o conceito de gamificação na aplicação para, dessa forma, aumentar o 

envolvimento dos participantes (Morschheuser, Hamari, Koivisto, & Maedche, 2017). A gamificação pode ser 

definida como a introdução de elementos provenientes de vídeo jogos, em atividades que não são 

necessariamente jogos (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011). 

 PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO 

Sendo uma investigação científica um processo complexo, que envolve várias etapas, a definição de uma 

pergunta de partida pode servir como fio condutor, delimitando, com clareza, os limites da investigação, os 

seus objetivos e os procedimentos necessários para os atingir (Campenhoudt & Quivy, 2011). A pergunta de 

partida deve resumir o propósito da investigação em forma de uma interrogação, de maneira a direcionar o 

investigador a desenvolver um corpo de trabalho capaz de produzir resultados conclusivos para a responder. 

Para ser eficiente, uma pergunta de partida deve preencher três propriedades principais: as propriedades de 

clareza, pertinência e exequibilidade  (Campenhoudt & Quivy, 2011). A propriedade de clareza refere-se à 

capacidade de ser precisa em delimitar, sem ambiguidade, os contornos e objetivos da investigação, de forma 

a dirigir os resultados a um fim bem definido. A propriedade de pertinência, por sua vez, refere-se à real 

importância de obter uma resposta, fundada numa intenção honesta de compreender o fenómeno, no 

contexto científico em que a investigação se insere. Por fim, a propriedade de exequibilidade refere-se à 

capacidade de poder ser respondida, dados os recursos disponíveis ao investigador. 
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Tendo em conta as características descritas nos parágrafos anteriores, e os objetivos da presente 

investigação, utilizou-se a seguinte pergunta de investigação: 

Qual a dinâmica funcional de uma app de Crowdsourcing Contest para recolha de frases 

representativas de interação por Linguagem Natural com a Televisão Interativa? 

  

De forma a dar resposta à pergunta de investigação definida, o processo de investigação foi estruturado 

segundo os seguintes pontos: 

1. Realização de uma revisão de literatura aprofundada sobre quais os conceitos principais envolvidos 

para uma implementação eficaz do formato Crowdsourcing Contest e quais as abordagens que 

melhor se enquadram no âmbito da recolha de frases em Linguagem Natural. 

2. Análise de mecanismos de incentivo à participação em iniciativas de Crowdsourcing. Em especial, 

mecanismos de recompensa monetária e gamificação, de modo a perceber de que maneira afetam 

o envolvimento dos participantes e a quantidade e qualidade do conteúdo recolhido. 

3. Construção de um protótipo com base na informação analisada e validação do mesmo. 

 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
Se se analisar a pergunta de investigação formulada como ponto de partida, esta remete para uma 

investigação de natureza exploratória, que passa pela análise de quais os elementos necessários conjugar 

para resolver uma necessidade levantada. Especificamente, na presente investigação, o objetivo foi perceber 

quais os elementos necessários para a criação de uma aplicação para telemóvel que permita recolher frases, 

em formato áudio, com altos níveis de participação, por parte de um público-alvo que inclua o maior número 

de pessoas possível.  

Começou-se por efetuar uma revisão sistemática de literatura existente sobre Crowdsourcing para, desse 

modo, identificar os elementos que poderão dar resposta ao problema levantado, como de acordo com a 

Teoria Fundamentada em Dados (Grounded Theory) (de Villiers, 2005). Uma fase exploratória sustentada por 

factos é fundamental pois permite criar uma base científica sólida e, simultaneamente, dar uma maior 

credibilidade à obra. Foi importante analisar de que forma diferentes configurações de implementação de 

plataformas de Crowdsourcing afetam a qualidade dos dados recolhidos. Em adição, também foi importante 

averiguar quais os mecanismos de incentivo utilizados e com que nível de sucesso esses mecanismos 

afetaram a motivação dos utilizadores e o seu envolvimento. Esta fase tratou-se de um processo indutivo que 

permitiu idealizar um modelo de uma plataforma capaz de responder aos objetivos levantados.  

O processo de revisão de literatura e idealização de um possível objeto capaz de responder ao problema 

levantado, com base em factos, descrito no parágrafo acima, é uma etapa característica da investigação de 

desenvolvimento (van der Maren, 1996), onde se enquadra a presente investigação. Segundo Van Der Maren 

(1996), uma investigação direcionada para a construção de uma ferramenta que vise resolver uma 

necessidade enquadra-se numa das vertentes de investigação de desenvolvimento, a investigação de 

desenvolvimento de objeto (Le développement d’objet). Este tipo de investigação segue um percurso próximo 

da resolução de problemas, começando por idealizar o possível objeto, seguindo-se pela elaboração de uma 

estratégia de concretização e, finalmente, termina com a construção de uma forma provisória do objeto, o 

protótipo (van der Maren, 1996). 

A fase de construção do protótipo, neste tipo de investigação, é caracterizada por ser um processo iterativo, 

de aperfeiçoamento contínuo, e um compromisso entre o objeto idealizado e o que é, de facto, exequível 

dado possíveis limitações que possam existir durante a realização da investigação (Van Der Maren, 1996). Na 
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presente investigação, as diferentes iterações foram realizadas próximas da abordagem de desenvolvimento 

User-Centered Design (“User-Centered Design Basics | Usability.gov,” n.d.). Pensa-se que esta abordagem 

beneficia o desenvolvimento de uma plataforma de Crowdsourcing, uma vez que, pelo facto do seu sucesso 

depender diretamente dos utilizadores, a plataforma é, intrinsecamente, user-driven (Hosseini, Phalp, Taylor, 

& Ali, 2014).  

CONTRIBUTO DO ESTUDO PARA A ÁREA CIENTÍFICA 
A utilização do formato Crowdsourcing pode apresentar diferentes configurações, dependendo dos objetivos 

da entidade organizadora e da natureza dos dados a recolher. Com a realização deste projeto de dissertação, 

espera-se contribuir com resultados conclusivos que adicionem à literatura existente e possam ser utilizados 

em futuras implementações de plataformas de Crowdsourcing. Especificamente, espera-se contribuir com 

conclusões sobre de que forma elementos de gamificação implementados, mecanismos de recompensa 

monetária, e o formato de concurso afetam o comportamento dos participantes e a qualidade do conteúdo 

recolhido. 

Adicionalmente, espera-se obter uma resposta à pergunta de investigação e, desse modo, contribuir para a 

área da Interação por Linguagem Natural fornecendo uma maneira alternativa para criação de datasets de 

treino de sistemas. 

ESTRUTURA DO DOCUMENTO 
O presente documento está dividido em três partes principais: revisão de literatura e exploração de conceitos 

relacionados; conceptualização e desenvolvimento de um objeto; e avaliação do objeto.  

Começou-se este trabalho de dissertação por se fazer uma revisão de conceitos importantes a ter em conta 

para o desenvolvimento de uma solução que responda à pergunta de investigação. O resultado desse 

processo pode ser consultado nos capítulos I e II. No capítulo I, apresenta-se uma análise aprofundada do 

que é o Crowdsourcing e quais são os elementos que o constituem. No Capítulo II, descreve-se a importância 

de motivar participantes com as competências certas, através da implementação de mecanismos que 

estimulem os fatores motivacionais certos.  

Os Capítulos III e IV contêm a aplicação prática resultante da fase de levantamento de conceitos. No Capítulo 

III, propõe-se um modelo de configuração de uma plataforma de Crowdsourcing que se pensa ser capaz de 

responder aos objetivos levantados na pergunta de investigação. Esse modelo é depois detalhado do ponto 

de vista técnico, no Capítulo IV, onde se apresenta a arquitetura, tecnologias e decisões de implementação 

tomadas para a conceção do protótipo, do ponto de vista do desenvolvimento de software. O Capítulo IV 

termina com a descrição da implementação efetiva do protótipo. 

O Capítulo final do documento é dedicado à descrição do processo de avaliação e validação da solução 

implementada. São descritos os procedimentos utilizados para avaliar o objeto concebido e de que modo 

influenciaram o rumo desta dissertação. 

O documento termina com uma reflexão sobre de que forma o objeto desenvolvido responde aos objetivos 

propostos. 
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CAPÍTULO I - CROWDSOURCING 
Crowdsourcing é uma abordagem de criação de conteúdo emergente, em grande parte, como resultado da 

revolução dos mecanismos de criação de conteúdos por parte dos utilizadores. No capítulo seguinte é 

apresentada uma visão geral sobre o conceito de Crowdsourcing e o que se tem desenvolvido sobre o 

assunto, do ponto de vista científico. Começa-se pelas origens e definições encontradas na literatura, seguido 

por exemplos de implementações. Conclui-se o capítulo com a apresentação do conceito segundo quatro 

pilares principais de uma plataforma de Crowdsourcing. 

1.1 ORIGEM DO TERMO CROWDSOURCING 
O termo Crowdsourcing, do ponto de vista científico, é um fenómeno relativamente recente (Morschheuser 

et al., 2017; Y. Zhao & Zhu, 2014), tendo as suas origens em artigos de blogs do domínio tecnológico 

(Brabham, 2006; Howe, 2006a). O termo, proveniente da junção das palavras crowd (multidão) e source 

(fonte), alude à noção de dados/conteúdo obtido através de trabalho realizado por um grupo de indivíduos. 

Foi utilizado pela primeira vez por Howe (2006b), num artigo para a revista Wired, onde este se refere ao 

Crowdsourcing como sendo uma alternativa ao Outsourcing. No artigo, o autor define o conceito 

apresentando exemplos de plataformas emergentes que, servindo-se dos benefícios das tecnologias recentes 

de Internet, utilizam modelos de negócio direcionados para comercialização de conteúdo gerado por um 

grupo de amadores. Uma definição explícita do termo só surgiu posteriormente num artigo de blog (Howe, 

2006a) como extensão ao artigo da revista Wired. Howe (2006a) define Crowdsourcing como “o ato de uma 

instituição ou empresa reencaminhar, em formato de participação livre, tarefas que outrora seriam realizadas 

por empregados, a uma rede aberta e indefinida de pessoas”. 

Desde então, o número de implementações de Crowdsourcing tem verificado um crescimento exponencial, 

com o número de artigos científicos acompanhando essa tendência (Morschheuser et al., 2017; Y. Zhao & 

Zhu, 2014). Apesar de tal, abordagens com bases teóricas para explicar o conceito continuam a ser um dos 

principais desafios para os investigadores (Świeszczak & Świeszczak, 2016).  

1.2 DEFINIÇÃO DE CROWDSOURCING 

De uma forma geral, similarmente ao primeiro artigo de Howe (2006b), onde o autor apresenta exemplos de 

plataformas como forma de explicar o formato, a maior parte dos artigos dedicados à conceptualização e 

definição de Crowdsourcing segue um processo de investigação indutivo. À medida que o Crowdsourcing 

expande as suas áreas de aplicação, vários autores sentem a necessidade de reavaliar implementações e 

apresentar uma definição atualizada consoante o seu ponto de vista. Hosseini et al. (2014) chegam mesmo a 

concluir o seu estudo reconhecendo que, devido à natureza do Crowdsourcing, é possível que a taxonomia 

fornecida por si se torne menos compreensiva no futuro e tenha de ser atualizada. 

A flexibilidade do Crowdsourcing permite ao formato adaptar-se a diferentes tipos de atividades pertencentes 

a diferentes domínios (Howe, 2008), todavia, pelo mesmo motivo, uma definição única torna-se difícil de 

conceber. Existe uma grande quantidade de definições diferentes apresentadas por diversos autores, muitas 

vezes, divergentes. Na literatura, frequentemente, encontram-se definições que se contradizem. Plataformas 

como Wikipédia5 e Youtube6, por exemplo, embora sendo consideradas como plataformas de Crowdsourcing 

para alguns autores (Della, Maddalena, & Mizzaro, 2013; Y. Zhao & Zhu, 2014), outros não consideram que 

tal seja o caso (Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara, 2012; Kleemann & Günter Voß, 2008). 

 
5 https://www.wikipedia.org/ 
6 https://www.youtube.com 

https://www.wikipedia.org/
https://www.youtube.com/
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Uma das definições mais abrangentes pertence a Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara (2012). 

Depois de analisarem um conjunto de 132 artigos contendo diferentes definições, os autores definem 

Crowdsourcing como sendo:  

“Uma atividade participativa, online, na qual um indivíduo, organização, ou empresa com meios suficientes, 

propõe a um grupo com níveis variados de conhecimento, heterogeneidade, e número, por via de uma 

chamada aberta, a atividade voluntária de participar numa tarefa. O ato de participar numa tarefa, de 

modularidade e complexidade variáveis, e na qual o público deve participar trazendo o seu trabalho, dinheiro, 

conhecimento e/ou experiência, implica sempre benefício mútuo. O participante recebe a satisfação de um 

dado tipo de necessidade, quer seja económica, reconhecimento social, autoestima, ou o desenvolvimento de 

capacidades individuais, enquanto que a Entidade obterá e utilizará o que seja que os participantes produzam 

durante a atividade” (Arolas, 2012, p. 11) 

Um artigo semelhante por Świeszczak & Świeszczak (2016) recolhe definições de 32 artigos e apresenta uma 

definição sucinta de Crowdsourcing: “Crowdsourcing é o processo de direcionar, com recurso à internet, uma 

tarefa ou problema a terceiros, que participam a troco de algum tipo de benefício, durante o período de tempo 

necessário para atingir os objetivos especificados”. (Świeszczak & Świeszczak, 2016, p. 38) 

1.3 CROWDSOURCING PARA LINGUAGEM NATURAL  
Por proporcionar uma avenida rápida para obtenção de trabalho diretamente de um grupo de indivíduos, o 

formato Crowdsourcing é popular por ser um recurso utilizado por entidades que operam com dados 

provenientes de inteligência humana. Um exemplo de plataforma é o mercado de computação humana, 

Amazon’s Mechanical Turk (MTuk7), onde entidades postam tarefas difíceis de automatizar, de extrema 

dificuldade para computadores, mas que as pessoas podem executar sem grandes dificuldades. 

Law & Von Ahn (2011) definem Computação Humana analisando as duas palavras separadamente. 

“Computação” é o processo de, para um determinado input, associar um determinado output segundo um 

determinado conjunto de regras finito (algoritmo) (Law & Von Ahn, 2011). Por exemplo, uma operação 

matemática pode ser considerada um processo de computação. Para multiplicar 2 números, segundo regras 

matemáticas estabelecidas, obtém-se o resultado. Com a evolução da tecnologia, a maior parte dos processos 

de computação passaram a ser efetuados por computadores, automaticamente. Todavia, existem processos 

que computadores não conseguem automatizar, necessitando de input de humanos. Essas tarefas incluem 

tarefas de reconhecimento de imagens, tarefas que exijam criatividade humana, tarefas relacionadas com 

linguagem natural, entre outras. 

Crowdsourcing para Linguagem Natural é utilizado, maioritariamente, para recolha de dois tipos de dados: 

Excertos de áudio em Linguagem Natural, e anotação de excertos de áudio (Parent & Eskenazi, 2011). 

Adicionalmente, entidades podem ainda implementar tarefas de revisão dos dados submetidos pelos 

participantes, para garantia de qualidade. Nessas tarefas, participantes revêm e corrigem as submissões de 

outros participantes (Parent & Eskenazi, 2011). 

1.4 PLATAFORMAS DE CROWDSOURCING 
Pela abrangência do conceito, e pelo grande número de diferentes configurações que uma plataforma pode 

apresentar, nesta secção são apresentadas algumas das plataformas de Crowdsourcing mais referenciadas 

na literatura para auxiliar a compreensão dos conceitos que serão introduzidos nas secções seguintes.  

 

 
7 https://www.mturk.com/ 
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1.4.1 PLATAFORMAS DE CROWDSOURCING PARA PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM 

NATURAL 

1.4.1.1 MTURK 
O Amazon’s Mechanical Turk (MTurk) é um mercado de computação humana. Nesta plataforma, uma 

entidade (solicitante) pode postar Tarefas de Inteligência Humana (Human Intelligence Tasks - HITs) para 

serem completadas por trabalhadores inscritos na plataforma. Os solicitantes usam esta plataforma para 

recolher dados que, posteriormente, podem ser utilizados em outras atividades. 

Não existem restrições à inscrição. Depois de inscritos, os utilizadores têm ao seu dispor uma lista de tarefas 

postadas por solicitadores. Eles podem escolher tarefas para completar que, habitualmente, variam deste 

criação de anotações para imagens, transcrição de áudio, ou outras tarefas de inteligência humana. A 

compensação atribuída pela realização de tarefas trata-se de recompensa monetária, habitualmente alguns 

cêntimos por cada tarefa bem-sucedida. 

É prática usual os solicitantes dividirem as tarefas em atividades menores, denominadas micro-tarefas, para 

permitir o processamento paralelo por diferentes trabalhadores. O resultado dessas micro-tarefas é, 

posteriormente, agregado para extrair um produto final coletivo. 

Na Figura 1 pode observar-se uma tarefa de recolha de excertos de áudio. Nesta tarefa, o utilizador deve ler 

um texto fornecido e submeter o áudio correspondente por uma recompensa de 0.05 dólares. 

 

FIGURA  1 - EXEMPLO DE TAREFA DE CAPTURA DE ÁUDIO NA PLATAFORMA MTURK (PARENT & ESKENAZI, 2011) 

1.4.1.2 DEFINEDCROWD 

DefinedCrowd 8 é uma plataforma de Crowdsourcing dedicada ao processamento de dados relacionados com 

Linguagem Natural, incluindo informação em áudio e informação textual. O objetivo da plataforma é recolher, 

criar e estruturar datasets com informação em várias línguas. 

De forma semelhante à plataforma MTurk, DefinedCrowd apresenta uma infraestrutura onde entidades 

(solicitantes) e participantes (trabalhadores) podem inscrever-se. Depois da inscrição, as entidades podem 

 
8 https://www.definedcrowd.com/ 
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postar tarefas, estipulando o seu objetivo, e a recompensa monetária associada à sua compleição. Os 

participantes, por sua vez, podem escolher de entre a lista de tarefas postadas pelas entidades para realizar. 

Depois da compleição da tarefa pelo Participante, este recebe a recompensa associada à tarefa, estipulada 

pela entidade. A entidade recebe os dados submetidos pelo Participante. 

As tarefas, nesta plataforma, são executadas em forma de micro-tarefas e o processamento é executado de 

forma paralela pelos participantes. Deste modo, os dados de cada tarefa completada por participantes são 

adicionados aos dados existentes na plataforma, ajudando a construir um dataset robusto.  Na Figura 2 pode 

ver-se um exemplo de uma tarefa de recolha de variantes de um texto definido. 

 

FIGURA  2 - EXEMPLO DE TAREFA PARA RECOLHA DE VARIANTES DE UM TEXTO (DINIS FREITAS, RIBEIRO, BALDEWIJNS, OLIVEIRA, & 

BRAGA, 2018)  

1.4.1.3 YOURSPEECH 

YourSpeech é uma plataforma de Crowdsourcing gamificado desenvolvida para recolha de excertos de áudio 

através da Internet para, posteriormente, utilizar esses dados no treino de sistemas automáticos de 

reconhecimento de voz (Freitas, Calado, Braga, Silva, & Dias, 2010). 

Depois de criar um perfil, o utilizador pode usufruir de uma das duas vertentes da plataforma: (1) Jogar um 

jogo estilo quizz onde as respostas devem ser dadas de forma oral (Figura 3); (2) Gerar um sistema de text-

to-speech9 personalizado, com a sua própria voz (Freitas et al., 2010). 

Na vertente jogo estilo quizz, é apresentada uma pergunta ao utilizador juntamente com quatro opções de 

resposta. Para jogar o utilizador deve responder utilizando o microfone do seu dispositivo. Com cada resposta 

positiva, o utilizador recebe uma quantidade de pontos, que são apresentados no ecrã (Freitas et al., 2010). 

Caso o utilizador opte por criar um sistema de text-to-speech personalizado com a sua voz, deverá, de forma 

oral, submeter 200 tarefas. Cada tarefa consiste na apresentação de uma frase no ecrã que o utilizador deve 

ler e, posteriormente, gravar oralmente com recurso ao microfone do dispositivo. Depois das 200 tarefas 

completas, o utilizador passa a poder introduzir qualquer texto para ouvir a sua voz através de text-to-speech 

(Freitas et al., 2010). 

Esta plataforma não fornece recompensa monetária aos participantes (Freitas et al., 2010). 

 
9 Conversão automática de texto para áudio 
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1.4.1.4 TXTEAGLE 
TxtEagle é uma plataforma de Crowdsourcing para dispositivos móveis, utilizada no contexto de países em 

desenvolvimento, direcionada para a recolha de informação textual (Eagle, 2009). 

Para participar nesta atividade, os participantes enviam uma SMS para um número reservado à entidade e 

recebem uma tarefa relacionada com tradução de um determinado texto para sua língua materna. Ao 

completar a tarefa, o participante é recompensado com crédito para utilização em atividades relacionadas 

com o telemóvel, como chamadas e mensagens. 20 tarefas equivalem a 1,25 dólares de crédito (Figura 4). 

A informação recolhida através desta atividade permite à entidade construir, automaticamente, sistemas de 

tradução (Eagle, 2009). 

FIGURA  3 - EXEMPLO DE TAREFA PARA RECOLHA DE EXCERTOS DE ÁUDIO (FREITAS ET AL., 2010). 

FIGURA  4 - CROWDSOURCING PARA TRADUÇÃO DE TEXTO POR SMS 

(EAGLE, 2009) 
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1.4.2 OUTRAS PLATAFORMAS DE CROWDSOURCING 

1.4.2.1 INNOCENTIVE 

InnoCentive 10é uma plataforma de Crowdsourcing na qual entidades de diferentes domínios podem postar 

desafios, em forma de participação aberta, para serem resolvidos pelos utilizadores inscritos na plataforma 

(Figura 5). Apesar dos desafios presentes na plataforma se tratarem de problemas complexos, relacionados 

com projetos científicos, qualquer indivíduo pode inscrever-se. 

Os desafios são submetidos por entidades inscritas (solicitantes), fornecendo detalhes sobre o problema, o 

prémio associado, e o intervalo de tempo que o desafio estará disponível. O desafio decorre durante o tempo 

estipulado pela entidade responsável, são aceites todas as submissões, sem restrições. Depois de decorrido 

o tempo do desafio, a entidade seleciona a solução que melhor responde aos detalhes fornecidos e atribui o 

prémio ao utilizador. O prémio, nesta plataforma, em forma de recompensa monetária, varia entre 10 mil a 

1 milhão de dólares. 

 

FIGURA  5 - - DESAFIOS E RECOMPENSAS NA PLATAFORMA INNOCENTIVE (INNOCENTIVE, N.D.) 

1.4.2.2 THREADLESS 
Threadless 11é uma empresa que se dedica à venda de t-shirts através da sua loja na Internet. Adicionalmente 

à venda de t-shirts, a empresa organiza concursos recorrentes de design de t-shirts junto da comunidade 

inscrita no website. A inscrição nos concursos é aberta a qualquer pessoa que crie uma conta no website, 

esses utilizadores têm ainda acesso a mecanismos de interação social com outros utilizadores. 

Os concursos são lançados pela empresa e decorrem durante duas semanas. Os participantes submetem as 

suas criações durante esse período pela oportunidade de ganhar o concurso e ver estas comercializadas na 

loja da entidade. Durante o decorrer do concurso, as criações dos participantes ficam submetidas a votos da 

comunidade (Figura 6), sendo esta quem serve de júri para encontrar a criação vencedora.  

 
10 https://www.innocentive.com/ 
11 https://www.threadless.com/ 
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Depois de decorrido o tempo do concurso, a empresa coloca o design vencedor à venda na sua loja online. 

O utilizador vencedor recebe um prémio de 2000 dólares.  

 

FIGURA  6 - EXEMPLO DE VOTAÇÃO DE DESIGN NA PLATAFORMA THREADLESS (THREADLESS.COM, N.D.) 

1.5 MODELOS E TAXONOMIA  
Desde o surgimento do formato, vários autores têm procurado identificar os elementos básicos constituintes 

de uma plataforma de Crowdsourcing com o objetivo de tornar os conceitos mais claros e construir uma base 

sólida para auxiliar desenvolvimentos futuros na área de investigação. Na literatura analisada, podem 

encontrar-se abordagens baseadas em diferentes áreas científicas (Quinn & Bederson, 2011; Schenk & 

Guittard, 2009) (Figura 7, Figura 8): Inteligência coletiva (Y. Zhao & Zhu, 2014); Open innovation e Open Source 

(Trompette, Chanal, & Pelissier, 2008); e teoria de sistemas (Geiger, Rosemann, & Fielt, 2011).  

 

 

 

FIGURA  7 - ÁREAS CIENTÍFICAS QUE UTILIZAM INTELIGÊNCIA 

HUMANA COMO MEIO DE SOLUCIONAR PROBLEMAS 

COMPUTACIONAIS (QUINN & BEDERSON, 2011) 

FIGURA  8 - CROWDSOURCING, OPEN INNOVATION, USER INNOVATION E OPEN 

SOURCE (SCHENK & GUITTARD, 2009) 
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Zhao & Zhu (2014) identificam o estudo de Trompette et al. (2008) como sendo a primeira tentativa de 

fornecer uma classificação do fenómeno Crowdsourcing através de conceitos teóricos. Trompette et al. 

(2008) utilizam literatura proveniente da área de Open Innovation e da área de Open Source para convergir 

numa conceptualização desta nova abordagem de inovação, diferente das anteriores. O estudo identifica três 

aspetos importantes que identificam sistemas de Crowdsourcing: mecanismos de controlo de interação (por 

parte da entidade organizadora), incentivos (aos participantes) e coordenação (o funcionamento da 

plataforma). 

Alguns autores (Geiger et al., 2011; Y. Zhao & Zhu, 2014) utilizam o modelo proveniente da obra de Malone 

et al. (2009), destinado a classificar sistemas de Inteligência Coletiva, onde o Crowdsourcing se insere (Figura 

9). Malone et al. (2009) definem quatro perguntas que todos os sistemas devem responder: “O que?”, 

referente ao objetivo geral da atividade; “como?”, referente ao processo utilizado na obtenção de trabalho; 

“quem?”, referente os participantes envolvidos; e “porquê?”, referente aos incentivos à participação das 

pessoas. Este modelo foi utilizado posteriormente por Zhao & Zhu (2014), como suporte ao seu estudo de 

revisão do estado da arte de Crowdsourcing, e por (Geiger et al., 2011) para identificação de tipos de sistemas 

de Crowdsourcing. 

O modelo apresentado na obra de Geiger et al. (2011) (Figura 10), com base em teoria de sistemas, categoriza 

o tipo de Crowdsourcing consoante o tipo de tarefa que o sistema implementa. Deste modo, os sistemas de 

Crowdsourcing podem ser divididos em sistemas de crowd processing; sistemas de crowd rating; sistemas de 

crowd solving; e sistemas de crowd creation.  

FIGURA  9 - GENES DE UM SISTEMA DE CROWDSOURCING (MALONE ET AL., 2009) 
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FIGURA  10 - TIPOS DE CROWDSOURCING (GEIGER, ROSEMANN, & FIELT, 2011) 

Os sistemas de crowd processing são sistemas onde cada tarefa é encarada como uma unidade individual e 

pode ser avaliada isoladamente. Plataformas com este tipo de implementação baseiam-se numa abordagem 

divide and conquer, onde o trabalho a ser realizado é algum tipo de processamento definido, dividido em 

micro-tarefas, que devem ser depois agregadas pela entidade para obter o resultado final. Nestes sistemas, 

todas as micro-tarefas têm valor igual. 

Os sistemas de crowd rating, por sua vez, são sistemas destinados a avaliar uma propriedade específica de 

maneira quantitativa, através de votação por parte do grupo de participantes. Não existem respostas certas 

ou erradas, neste tipo de sistemas, cada resposta representa um voto e o resultado final é uma medida 

estatística das contribuições com resultados semelhantes. Todas as contribuições têm o mesmo valor. 

Existem ainda sistemas de crowd solving, que têm o objetivo de encontrar uma solução para um problema 

específico com a ajuda do grupo de participantes. Neste tipo de sistemas cada submissão é avaliada 

individualmente, o grupo de participantes tem conhecimento dos objetivos a atingir, todavia o processo pode 

variar consoante a abordagem. Estes sistemas são direcionados para a otimização do processo de resolução 

de um problema. 

Finalmente, sistemas de crowd creation são sistemas semelhantes a crowd processing, todavia a avaliação de 

cada submissão é efetuada relativamente às outras. Neste tipo de sistemas não existe uma solução ótima 

(Geiger et al., 2011), o resultado é variável. 

A Tabela 1 apresenta uma classificação das plataformas apresentadas em (1.4), segundo os modelos 

descritos. 
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O projeto a desenvolver tem como objetivo a aquisição de dados provenientes de um grupo indefinido de 

participantes. Analisando o conteúdo apresentado na Tabela 1, pode verificar-se que plataformas de 

computação proveniente de inteligência humana implementam, maioritariamente, tarefas de Crowd 

processing. Para Linguagem Natural, essas tarefas tratam-se de transcrição textual de excertos de áudio e 

criação de anotações em excertos de áudio (Eagle, 2009; Freitas et al., 2010; Parent & Eskenazi, 2011). 

Adicionalmente, em plataformas direcionadas para recolha de dados de Linguagem Natural, também podem 

existir tarefas que requeiram criatividade por parte do participante, como a demonstrado na Figura 2, onde 

é pedido ao participante que forneça maneiras alternativas de dizer uma determinada expressão. 

 Similarmente ao exemplo demonstrado na Figura 2, o objetivo do presente projeto é a obtenção de frases 

provenientes de criatividade humana, mas oralmente. Pretende-se que, na tarefa, o participante forneça 

maneiras alternativas de interagir oralmente com a televisão. Por esse motivo, o tipo de tarefa pode ser 

classificado como Crowd creation. 

Relativamente à maneira “como” será efetuada a recolha de dados, pensa-se que uma implementação que 

utilize uma abordagem colaborativa e, ao mesmo tempo, competitiva, poderá portar benefícios para o 

projeto que se pretende desenvolver, uma vez que não são mutuamente exclusivas. É possível selecionar um 

vencedor (ou vários) e ao mesmo tempo aproveitar o contributo geral que a atividade gerou (Boudreau & 

Lakhani, 2013; DiPalantino & Vojnovic, 2009; Walter & Back, 2012). 

Como expresso pela Tabela 1, as plataformas que promovem a criatividade individual para encontrar soluções 

criativas, utilizam um processo competitivo. No entanto, o objetivo do projeto também passa pela construção 

de um dataset proveniente do contributo colaborativo de um grande número de participantes. 

 

1.6 OS QUATRO PILARES DE UMA PLATAFORMA DE CROWDSOURCING 
Embora vários autores apresentem taxonomias consoante a sua perspetiva, como demonstrado em (1.5), na 

continuação desta dissertação irá utilizar-se a taxonomia fornecida no estudo de Hosseini et al. (2014), por 

se tratar de uma das mais extensas e detalhadas presentes na literatura. A taxonomia tem como base um 

estudo anterior (Hosseini, 2014) onde é efetuado um mapeamento sistemático de 113 definições de 

Crowdsourcing para extrair os elementos básicos presentes em cada uma das definições. A taxonomia criada 

TABELA 1 - CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMAS DE CROWDSOURCING 
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por Hosseini et al. (2014), consiste em quatro pilares principais que caracterizam uma plataforma de 

Crowdsourcing: a Entidade, a Plataforma, a Tarefa e o Grupo de Participantes. Cada pilar apresenta um 

conjunto de características, habitualmente, presentes em plataformas de Crowdsourcing, no entanto, não 

têm obrigatoriedade em todas as implementações. A taxonomia fornece, apenas, um mapa geral das 

diferentes configurações possíveis. 

Os autores aprofundaram o estudo, posteriormente, efetuando um levantamento da importância das 

características de cada pilar numa implementação de Crowdsourcing. Contando com a ajuda de autores e 

investigadores dedicados à área do Crowdsourcing. O estudo revela que, relativamente ao grupo de 

participantes, as características mais importantes são a diversidade, dimensão e adequabilidade para resolver 

o problema apresentado. Para a Entidade organizadora, as características consideradas mais importantes são 

o dever de oferecer incentivos monetários, incentivos sociais, implementar recrutamento por chamada 

aberta e informar os participantes sobre o seu desempenho.  Nenhuma das características foi considerada 

absolutamente crítica a uma plataforma além do dever de providenciar uma interface interativa, simples e 

apelativa. 

Seguidamente, apresentar-se-ão os quatro pilares de uma plataforma de Crowdsourcing, segundo a obra de 

Hosseini et al. (2014) (Figura 11). Esta taxonomia é utilizada posteriormente para construir uma configuração 

para o projeto que se pretende desenvolver. 

1.6.1 A ENTIDADE (THE CROWDSOURCER) 

A Entidade é quem se serve de Crowdsourcing para obter dados provenientes do Grupo de Participantes. A 

Entidade pode ser um indivíduo, uma instituição, uma organização, ou uma empresa (Hosseini et al., 2014). 

Como o “pilar” de onde partem todas a decisões relativas à implementação e configuração dos restantes 

“pilares”, ao tomar a decisão de utilizar o formato Crowdsourcing, uma Entidade deve fazer uma série de 

escolhas relativas às variáveis envolvidas no processo de obtenção de dados. Sharma (2010) considera visão 

e estratégia como componentes fundamentais para o sucesso de uma iniciativa Crowdsourcing. A Entidade 

deve implementar a Tarefa, a Plataforma, e certificar-se que persuade os participantes adequados. 

FIGURA  11 - OS PILARES DE CROWDSOURCING (HOSSEINI ET AL., 2014) 
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Para a Entidade, existem benefícios associados à utilização do formato Crowdsourcing para obtenção de 

trabalho, em comparação com meios tradicionais. O fator monetário é, certamente, um benefício realçado 

pela literatura (Howe, 2006b, 2008; Schenk & Guittard, 2009; Y. Zhao & Zhu, 2014). Através da utilização de 

tecnologias de informação e internet, a implementação de uma plataforma de Crowdsourcing permite a uma 

Entidade organizar, recrutar e gerir atividades de um grupo extenso de colaboradores a custos reduzidos (Y. 

Zhao & Zhu, 2014). Por meios tradicionais, um processo semelhante, necessitaria de um número de recursos 

muito maior. Adicionalmente, existe flexibilidade e baixo compromisso no investimento. Utilizando um grupo 

de participantes que executem micro tarefas, a Entidade tem o poder de despender recursos gradualmente, 

quando necessário, ao contrário de empregar profissionais com exigências contratuais. Quando 

implementados mecanismos de incentivo corretos, é mesmo possível obter contribuições de um grupo de 

participantes sem oferecer remuneração monetária alguma (Schenk & Guittard, 2009). 

A utilização de Crowdsourcing reduz, também, riscos associados à obtenção de trabalho pela maneira 

tradicional. Crowdsourcing requer menor investimento econômico, resultando numa redução geral do risco. 

Adicionalmente, por Crowdsourcing, os prémios e remunerações são atribuídas somente em caso de 

resultados satisfatórios, maximizando, assim, o valor do investimento (Schenk & Guittard, 2009). A 

possibilidade de diminuir a complexidade, repartindo o trabalho em micro-tarefas simplificadas diminui 

também o risco de receber grandes quantidades de soluções de baixa qualidade (Thuan, Antunes, & 

Johnstone, 2016). 

Finalmente, recorrendo ao Crowdsourcing, através de uma chamada aberta, utilizando a Internet, a Entidade 

tem acesso a um número superior de potenciais colaboradores, podendo adquirir soluções derivadas de 

várias abordagens de resolução por parte do Grupo de Participantes. Tal pode fornecer uma visão mais 

abrangente e ajudar a melhorar a qualidade da solução para o problema, comparativamente a um ambiente 

fechado com um número limitado de especialistas (Schenk & Guittard, 2009). 

As seguintes responsabilidades recaem sobre a Entidade em implementações de Crowdsourcing (Hosseini et 
al., 2014): 
 

● Implementação de mecanismos de incentivo: A Entidade apresenta um conjunto de mecanismos 
de incentivo necessários para atrair o tipo de participantes que maximize os resultados esperados 
por si. Esses mecanismos podem ser mecanismos de incentivo por recompensa monetária, ou em 
forma de entretenimento; 
 

● Implementação de chamada aberta à participação: A Entidade deve recrutar o Grupo de 
Participantes em forma de chamada aberta. Sem critérios de seleção; 

 
● Assegurar um processo de Crowdsourcing ético: A Entidade deve certificar-se que a realização da 

Tarefa é eticamente correta, assegurando-se que esta não causa qualquer tipo de prejuízo ao 
participante em seu benefício;  
 

● Assegurar a proteção da privacidade dos participantes: A Entidade deve fornecer uma plataforma 
que mantenha a atividade e os dados pessoais e dos participantes privados. 

 
 

1.6.2 A TAREFA (THE TASK)  
A Tarefa representa o conjunto de atividades a serem realizadas pelo Grupo de Participantes de forma a 

resolver o problema apresentado pela Entidade (Hosseini et al., 2014). Pode ser apresentada em diferentes 

formas (Geiger et al., 2011) (Figura 10), consoante o domínio em que se insere e o objetivo da Entidade.  

Sendo o mecanismo principal utilizado pela Entidade para obter trabalho do Grupo de Participantes e, ao 

mesmo tempo, o veículo principal para estimular a motivação intrínseca dos participantes em plataformas 

de Crowdsourcing (Brabham, 2008b; Katmada, Satsiou, & Kompatsiaris, 2016; Zheng, Li, & Hou, 2011), os 
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atributos das tarefas tornam-se características importantes a considerar por possuírem a capacidade de 

direcionar o comportamento do Grupo de Participantes (Alagarai Sampath et al., 2014; Cupido & Ophoff, 

2014). Na literatura, a Tarefa é encarada como direcionada para o participante (Hosseini et al., 2014), com 

estudos efetuados para averiguar de que forma diferentes atributos afetam diferentes aspeto dos 

participantes (Zhao & Zhu, 2014).  

Segundo o modelo de Hosseini et al. (2014), uma tarefa de Crowdsourcing possui as seguintes características: 

● A Tarefa deve poder ser completada da maneira tradicional: Uma tarefa pode ser realizada da 
maneira tradicional, mas a Entidade escolhe utilizar o Crowdsourcing; 
 

● A Tarefa pode ser realizada por Outsourcing: Uma tarefa de Crowdsourcing pode ser redirecionada 
a indivíduos não empregados pela Entidade para ser solucionada; 

 
● Modularidade: Uma tarefa de Crowdsourcing, habitualmente, é repartida em partes mais pequenas, 

módulos, tornando-a mais simples; 
 

● Complexidade: Uma tarefa possui um nível de complexidade variável; 
 

● Solvabilidade: Uma tarefa deve poder ser solucionada por um grupo de participantes; 
 

● Difícil de automatizar: Isto é, uma característica que faça as Entidades optarem pelo formato 
Crowdsourcing em detrimento de automatização. Uma tarefa em Crowdsourcing é difícil de 
automatizar utilizando software ou máquinas;  

 
● Orientadas para o participante: Uma tarefa deve ser orientada para ser resolvida pelo Grupo de 

Participantes. 
 

● Tipo de contribuição: Em Crowdsourcing, uma tarefa pode ser individual ou colaborativa. Uma tarefa 
individual gera um resultado para cada contribuição por parte do Grupo de Participantes, enquanto 
que as tarefas colaborativas geram uma solução única a partir da agregação de todas as 
contribuições. 

 
Os estudos direcionados para a análise de atributos e características das tarefas, muitas vezes, corroboram, 

mas possuem denominações diferentes para conceitos semelhantes (Zhao & Zhu, 2016). Da literatura 

analisada, a clareza da descrição da Tarefa e a complexidade da Tarefa demonstram ser as características com 

mais peso na intenção de participação e nível de qualidade das submissões (Allahbakhsh et al., 2013; Gaikwad 

et al., 2017; Schulze, Seedorf, Geiger, & David, 2012). Especialmente em plataformas de Crowd processing, 

onde se insere o presente projeto. 

Muitas vezes a falta de clareza na descrição de uma tarefa confunde o participante e pode levar a resultados 

com qualidade inferior à esperada. A presença de elementos que clarifiquem o objetivo, como exemplos, 

comentários explicativos da Tarefa e comentários à performance dos participantes, podem melhorar 

significativamente a qualidade, até mesmo diminuir o tempo que estes levam a completar a Tarefa 

(Allahbakhsh et al., 2013; Bragg & Weld, 2018). Estas afirmações são corroboradas pelo estudo quantitativo 

de (Schulze et al., 2012) na plataforma MTurk. De entre as características das tarefas, características 

relacionadas com a clareza da descrição encontraram-se entre as mais relevantes para a decisão de 

participação dos participantes. Os participantes consideraram importante linguagem correta, descrição clara 

e exemplos de respostas corretas e erradas. O estudo de (Gaikwad et al., 2017), realizado na plataforma de 

Crowdsourcing Daemo, verifica que, para o mesmo cenário, incluindo a mesma Entidade, o mesmo Grupo de 

Participantes, e a mesma Tarefa, a clarificação da descrição conduz a resultados com maior qualidade. 

Como referido anteriormente, no estudo realizado por Schulze et al. (2012), os participantes demonstram 

preferir tarefas com níveis de complexidade reduzida e baseiam a decisão de escolha de tarefas devido à sua 
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simplicidade e tempo curto requeridos para a compleição. O nível de desafio elevado de uma tarefa 

demonstrou ser uma das características que os participantes menos apreciavam. Os resultados relativos ao 

nível de desafio, deste estudo, são contrários ao estudo de (Zheng et al., 2011), que abordam os atributos de 

uma tarefa do ponto de vista da teoria do planeamento do trabalho. Os autores, depois da realização de um 

estudo empírico na plataforma Taskn, obtiveram dados que demonstram que os participantes apreciavam, 

significativamente, tarefas com um nível elevado de desafio (variedade, em teoria do planeamento do 

trabalho (Zheng et al., 2011)). Comparando estes dois estudos, é possível concluir que diferentes tipos de 

plataformas atraem públicos com diferentes motivações. O estudo de Schulze (2012) é efetuado numa 

plataforma de crowd processing (MTurk), enquanto que o estudo de Zheng et al. (2011) foi realizado numa 

plataforma de crowd creation (Taskn). 

1.6.3 A PLATAFORMA (THE PLATFORM) 

Uma das características principais que diferenciam o Crowdsourcing como solução para obtenção de dados 

tem a ver com fato deste formato servir-se dos benefícios das novas tecnologias de informação e 

comunicação. Uma Plataforma é, habitualmente, uma estrutura construída através de meios digitais, que 

serve de intermediário para estruturar e coordenar a interação entre os diferentes intervenientes numa 

atividade de Crowdsourcing (Pedersen et al., 2013). Como tal, deve apresentar um conjunto de 

funcionalidades e mecanismos que possibilitem concretizar a visão estratégica da Entidade, como descrito 

em (1.6.1). 

Hosseini et al. (2014), no seu modelo, apresentam a seguinte dinâmica funcional de uma Plataforma de 

Crowdsourcing: 

 
● Funcionamento geral: Fornecer um ambiente on-line que permita que a atividade de recolha de 

dados provenientes de um grupo de participantes ocorra; fornecer mecanismo de controlo contra o 
uso indevido da Plataforma; providenciar uma interface interativa simples e apelativa que permita 
maximizar a qualidade das submissões dos participantes; fornecer um mecanismo de retribuição ao 
contributo dos participantes. 

 
● Funcionalidades da Entidade: mecanismo de inscrição e autenticação na Plataforma; mecanismo de 

difusão das tarefas; tutoriais que ajudem a Entidade a configurar as tarefas e atividades; mecanismos 
de configuração das características de uma tarefa, como o tempo de duração e a recompensa; 
mecanismo de revisão de resultados submetidos pelo Grupo de Participantes; mecanismo de 
feedback para o Grupo de Participantes. 

 
● Funcionalidades do Grupo de Participantes: mecanismo de inscrição e autenticação na Plataforma; 

mecanismo onde o Grupo de Participantes possa inscrever-se em tarefas a realizar; tutorial para 
ajudar o Grupo de Participantes a melhor compreender os objetivos das tarefas e atividades; 
mecanismo de submissão de tarefas; proporcionar um mecanismo de coordenação que coordene as 
atividades dos participantes; mecanismo de feedback sobre as tarefas submetidas. 

 
● Tarefa: Fornecer os mecanismos necessários para que o Grupo de Participantes possa submeter 

tarefas para que possam ser consultadas posteriormente; proteger o anonimato dos participantes 
que submetam uma determinada tarefas; a Plataforma deve permitir registar a atividade dos 
participantes relativamente às tarefas completadas e não completadas; apresentar requisitos 
mínimos para a participação, de forma a assegurar a qualidade mínima das soluções submetidas. 

 

1.6.3.1 TIPOS DE PLATAFORMA 

Adicionalmente às funcionalidades da Plataforma, as tecnologias a utilizar para a sua implementação e os 
dispositivos de acesso utilizados pelos participantes devem, igualmente, fazer parte da visão e estratégia da 
Entidade. As primeiras implementações de Crowdsourcing presentes na literatura, descrevem websites 
online, pertencentes a Entidades privadas com objetivo de acumular lucros, na sua maioria. Alguns exemplos 
incluem a plataforma iStockPhoto (Brabham, 2008b; Howe, 2006b), (Brabham, 2010), InnoCentive (Lakhani, 
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2008), MTurk (Callison-Burch & Dredze, 2010). Atualmente, como resultado da evolução das tecnologias, 
existem implementações de Crowdsourcing destinadas a uma variedade de dispositivos, permitindo à 
Entidade fazer escolhas relativas ao meio que melhor se adeque os seus objetivos. De notar que os tipos de 
plataforma podem ser implementados de forma complementar, para uma maior abrangência.  
 
Plataformas Web:  
Os benefícios expressos nos primeiros artigos sobre Crowdsourcing tem como base plataformas para a Web. 
As plataformas de Crowdsourcing para a Web são plataformas implementadas com recurso a tecnologias 
Web, apresentadas em páginas HTML, que podem ser acedidas com recurso a navegadores de Internet. Nas 
obras de Howe (2006b, 2008), o autor expressa, claramente, a rapidez, facilidade e a flexibilidade de criação 
de redes de indivíduos como um dos benefícios principais. A Web permite aos consumidores tornarem-se 
prosumers (produtores/consumidores) (Giurgiu, Bârsan, Forrelor Terestre, & Bălcescu, 2008) graças a 
tecnologias que permitem, facilmente, criar conteúdo diferentes tipos de dados (multimédia, texto, vídeos), 
de forma instantânea. Um exemplo de uma plataforma Web é o website Threadless, apresentado em (1.4.2.2) 
(Figura 6). 
 
Crowdsourcing Marketplaces:  
Também para a Web, existem os mercados de Crowdsourcing (Crowdsourcing Marketplaces), como, por 

exemplo, as plataformas Mturk (1.4.1.1) (Figura 1) e DefinedCrowd (1.4.1.2) (Figura 2). Este tipo de 

plataforma fornece a infraestrutura para a realização da atividade e às Entidade, cabe, simplesmente, o 

design da Tarefa em si e a decisões relativas aos mecanismos de incentivo. Nestes casos, tanto as Entidades 

como os participantes são encarados como sendo clientes da plataforma. Existe menos liberdade de 

configuração, nestas plataformas, no entanto, os benefícios passam pelo fato de requerer menos recursos 

para implementação de tarefas e recolha de trabalho, em comparação com uma implementação própria da 

plataforma. Adicionalmente, através de Crowdsourcing Marketplaces, uma Entidade inscrita tem acesso 

garantido a um grande número de potenciais participantes já inscritos no Marketplace. 

Crowdsourcing para dispositivos móveis:  
Crowdsourcing para dispositivos móveis, e a literatura relacionada, tem-se tornado uma tendência 

emergente que acompanha a tendência crescente do número de utilizadores de dispositivos móveis. 

Chatzimilioudis et al. (2012) acreditam que smartphones têm a capacidade de revelar o verdadeiro potencial 

do formato Crowdsourcing pelas suas características e funcionalidades únicas.  

Crowdsourcing para dispositivos móveis possui os mesmos benefícios que Crowdsourcing em plataformas 

Web, com alguns benefícios acrescidos. Primeiramente, os dispositivos móveis têm a capacidade de poder 

ser omnipresentes, permitindo a uma plataforma beneficiar de mais tempo de atenção dos participantes. 

Este tipo de plataforma pode, ainda, abranger um número maior de pessoas, em relação a plataformas Web, 

devido ao custo de dispositivos móveis ser inferior. Adicionalmente, cenários testados demonstram que 

dispositivos móveis tornam possível a participação via SMS (Eagle, 2009; Gupta, Thies, Cutrell, & Balakrishnan, 

2012), eliminando a necessidade de conexão à Internet, que pode ser dispendiosa para alguns elementos do 

Grupo de Participantes.   
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Relativamente às funcionalidades únicas dos dispositivos móveis, atualmente, estes estão equipados com 

uma variedade de sensores e mecanismos que computadores normais não dispõem. Tais funcionalidades 

introduzem um novo conjunto de áreas de aplicações não possíveis através de outros dispositivos. Áreas de 

aplicação como geolocalização (Yan, Marzilli, Holmes, Ganesan, & Corner, 2009), aplicações com base em 

mobilidade (Morschheuser, Hamari, & Maedche, 2018), e utilização da câmara do dispositivo (Prandi, 

Roccetti, Salomoni, Nisi, & Jardim Nunes, 2017) (Figura 12). 

 

Crowdsourcing estacionário em espaços físicos:  
Um tipo recente de plataformas de Crowdsourcing intitulado de Situated Crowdsourcing que consistem na 

utilização de interfaces estacionárias em espaços físicos, é apresentado, em diversos artigos dedicados 

(Goncalves et al., 2013; Goncalves, Hosio, Ferreira, & Kostakos, 2014; Hosio, Goncalves, Lehdonvirta, Ferreira, 

& Kostakos, 2014; Y.-C. Huang & Yi-Ching, 2015), como uma solução alternativa criada para ultrapassar as 

limitações do Crowdsourcing para dispositivos móveis. O Crowdsourcing para dispositivos móveis possui 

limitações, em certos cenários, como o valor do acesso à Internet, a capacidade de processamento do 

dispositivo móvel, a exigência de criação de um perfil de utilizador. Plataformas de Crowdsourcing 

estacionárias têm o benefício de poderem ser implementadas por uma Entidade, e utilizadas por vários 

utilizadores, gratuitamente. Adicionalmente, estudos demonstram que a utilização de Crowdsourcing para 

recolha de informação contextual, no seio de uma comunidade, ou sobre uma localização específica, pode 

ser um desafio utilizando plataformas Web (Heimerl, Gawalt, Chen, Parikh, & Hartmann, 2012).  como 

informação relacionada com um certo contexto social, relacionadas com um contexto específico, é difícil de 

implementar utilizando outro tipo de plataformas (Goncalves et al., 2013). 

FIGURA  12 - GEOZOMBIE, 

CROWDSOURCING PARA DISPOSITIVOS 

MÓVEIS (PRANDI ET AL., 2017) 
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Estudos realizados sobre interfaces estacionárias para Crowdsourcing incluem a obra de Hosio et al.  (2015) 

(Figura 13). Neste estudo, realizado no contexto de uma cidade finlandesa, os autores demonstram que é 

possível recolher feedback positivo por parte dos cidadãos, sobre obras de renovação da cidade, colocando 

uma interface estacionária na proximidade da obra. 

1.6.4 OS PARTICIPANTES (THE CROWD) 

Na base do conceito de Crowdsourcing está a noção de conteúdo obtido através de trabalho produzido por 

um grupo de participantes (crowd). Esse público é encarado como uma inteligência coletiva, indefinida, que 

trabalha para encontrar uma solução para um determinado problema.  

Na literatura sobre Crowdsourcing, a maioria dos autores baseia-se na obra de Surowiecki (2005) para 

descrever as características do público. No seu livro, Surowiecki (2005) descreve três características que 

permitem a um grupo, independente entre si, obter soluções eficazes. Essas características são a diversidade 

de ideias, a independência entre essas ideias, e a descentralização das ideias. Adicionalmente, com apoio de 

exemplos reais na história, Surowiecki (2005) argumenta que um grupo suficientemente grande de amadores 

produz melhores resultados que um especialista. Por vezes, especialistas numa determinada área podem 

estar focados numa maneira particular de ver um problema, o que pode impedir de se fazer avanços 

(Sindlinger, 2010).  Crowdsourcing baseia-se num princípio simples que pressupõe que toda a gente tem o 

potencial de contribuir produtivamente para um fim de alguma forma (Greengard & Samuel, 2011). Howe 

(2008) especula que “privilégio [hereditário], raça, idade, e qualificação [de trabalhadores] pertencem ao 

passado” (p. 13) no que diz respeito ao domínio do Crowdsourcing. 

Hosseini et al. (2014) identificam cinco características principais que caracterizam o Grupo de Participantes 

em plataformas de Crowdsourcing: 

● Diversidade: O Grupo de Participantes pertencentes a uma plataforma de Crowdsourcing é 
composto por membros com diferentes características, habilidades, demografia. 

● Anonimato: Em Crowdsourcing Martketplaces, o Grupo de Participantes é anónimo à Entidade, e, a 
Entidade é anónima aos participantes na atividade.  

● Dimensão: o Grupo de Participantes deve ser numeroso o suficiente para atingir os objetivos da 
Entidade. 

● Indefinição: o Grupo de Participantes deve ser indefinido, e escolhido aleatoriamente sem 
imposição de etapas de seleção. 

FIGURA  13 - SITUATED CROWDSOURCING (HOSIO ET AL., 2015) 
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● Adequabilidade: o Grupo de Participantes deve possuir as habilidades necessárias para solucionar o 
problema da Entidade organizadora. A adequabilidade também inclui a motivação do grupo de 
participantes, que deve estar alinhada com os objetivos da Entidade. 

 

Apesar de, no geral, o Grupo de Participantes descrito na definição de Crowdsourcing (Hosseini et al., 2014; 

Howe, 2006b, 2008) se referir a um grupo aberto e, conceptualmente, incluir todas as pessoas 

indiferentemente das suas características. Certas implementações utilizam critérios de seleção para reduzir 

o número de submissões fraudulentas recolhidas. Na plataforma MTurk, por exemplo, as tarefas podem 

apresentar um conjunto de requisitos com base na reputação do participante. 

Em plataformas de Crowdsourcing podem encontrar-se três tipos de recrutamento, utilizados como 
mecanismos de controlo de qualidade (Allahbakhsh et al., 2013):  

● Chamada aberta: neste tipo de recrutamento qualquer participante pode realizar tarefas. O nível de 
controlo de qualidade no recrutamento é baixo. 

● Recrutamento com base na reputação dos participantes na plataforma: neste tipo de 
recrutamento, normalmente, a participação é limitada pelo nível de reputação do participante. As 
plataformas que utilizam estes mecanismos, também apresentam mecanismos de reputação. Essa 
reputação é determinada pela comunidade. 

● Recrutamento com base em credenciais: neste tipo de recrutamento somente os utilizadores com 
credenciais específicas podem participar em tarefas. Na maior parte das vezes, as credenciais são 
atribuídas pela Entidade organizadora. Podem ser atribuídas manualmente, ou através de 
mecanismos automatizados consoante critérios.  

 

1.7 CROWDSOURCING EM FORMATO TORNEIO: CROWDSOURCING CONTESTS 
Embora o objetivo final, em plataformas de Crowdsourcing, seja sempre a obtenção de trabalho proveniente 

do esforço colaborativo entre os elementos do Grupo de Participantes, certas implementações utilizam uma 

abordagem competitiva como mecanismo de incentivo. As plataformas de Crowdsourcing com este tipo de 

implementação denominam-se plataformas de Crowdsourcing contest (Y. Huang, Singh, & Mukhopadhyay, 

2012; Y. Zhao & Zhu, 2014) e incorporam conceitos baseados em torneios e leilões (Chawla, Hartline, & Sivan, 

2015; DiPalantino & Vojnovic, 2009; Luo, Kanhere, Das, & Tan, 2015). 

Boudreau & Lakhani (2013) identificaram vários benefícios na utilização de Crowdsourcing Contests em 

relação a Crowdsourcing colaborativo. Segundo os autores, a criação de concursos é um mecanismo rápido e 

direto de ganhar o envolvimento de um grupo de indivíduos. Adicionalmente, este formato é melhor 

adequado para situações onde a Entidade requer soluções criativas, diferentes, e que não se foquem numa 

habilidade, em especial, dos participantes. Permite a uma Entidade, que não tenha uma solução ótima 

claramente estabelecida, beneficiar de um grande número de alternativas. Deste modo, a Entidade pode 

comparar diferentes experiências realizadas por diferentes participantes e, somente depois, selecionar a que 

melhor responde aos objetivos definidos. Sendo as soluções submetidas independentes uma das outras, 

outro benefício dos concursos de Crowdsourcing Contests é o fato de permitirem a uma Entidade verificar, 

facilmente, padrões ou dificuldades técnicas generalizadas no desafio proposto.  

O elemento que destaca os Crowdsourcing Contests dos formatos cooperativos é a competitividade. Nos 

estudos efetuados em implementações de Crowdsourcing, os resultados demonstram que a competitividade 

atrai e provoca um tipo de comportamento específico por parte dos utilizadores (Hutter, Hautz, Füller, 

Mueller, & Matzler, 2011) . Hutter et al. (2011) denominam os participantes de Crowdsourcing Contests de 

competidores e definem-os como utilizadores que têm como interesse principal demonstrar o seu talento 

pessoal, ganhar prestígio como vencedores, e motivados, principalmente, pela recompensa oferecida.  

A competitividade pode influenciar positivamente ou negativamente o decorrer de um concurso de 

Crowdsourcing. Hutter et al. (2011) declaram que, habitualmente, os participantes esforçam-se para receber 
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a recompensa, aumentando as soluções, no entanto, a competição pode desencorajar utilizadores novos ou 

inexperientes de participar no processo. 

Uma característica específica em torneios e, por consequência, dos Crowdsourcing contests é o fato de cada 

submissão dos participantes representar um investimento de esforço, que pode ou não ser recompensado. 

Essa característica pode desencorajar participantes menos seguros ao ponto de não participarem de todo, 

diminuindo o número total de participantes. Em cenários onde os participantes têm informação total sobre 

a performance dos restantes participantes, somente os participantes com mais habilidade e confiança 

participam neste tipo de atividades (Luo, Kanhere, Tan, Wu, & Wu, 2015). 

1.7.1 TIPOS DE CROWDSOURCING CONTEST 
A literatura relacionada com tipos de Crowdsourcing Contests, baseia-se, em grande parte, na obra de 

Terwiesch & Xu (2008) onde os autores identificam três tipos de torneios: torneios com base na criatividade 

do participante; torneios com base em tentativa e erro; e torneios com base na habilidade do participante. 

Os torneios com base na criatividade dos participantes são caracterizados por serem abrangentes e não-

detalhados. O que significa que as soluções submetidas podem ser bastante diferentes umas das outras. 

Neste tipo de torneios, o valor da submissão de cada participante é subjetivo por depender das preferências 

de um júri, que não são mensuráveis pelos participantes no momento da submissão. Nestes tipos de torneios, 

normalmente, o objetivo é descobrir novos conceitos e ideias. Tratam-se, habitualmente, de concursos de 

inovação de produtos, ou concursos de criatividade artística.  

Torneios com base em tentativa e erro são torneios que têm os objetivos finais bem delimitados, mas o 

processo exato para atingir esse objetivo pode variar. A Entidade determina o nível de performance pelo 

esforço demonstrado pelo participante através do número de tentativas submetidas. Neste tipo de concurso, 

contrariamente aos torneios por esforço criativo, o participante pode medir o nível da sua contribuição após 

a submissão. 

Torneios com base na habilidade do participante são as implementações que dão mais importância à 

qualidade técnica das soluções submetidas e ao esforço demonstrado pelos participantes. Neste tipo de 

Crowdsourcing Contests, os objetivos da Entidade são bem definidos e conhecidos pelos praticantes antes de 

submeterem uma solução.  

No projeto que se pretende desenvolver, irá apelar-se à criatividade dos participantes de forma a obter frases 

diversas e, desse modo, ter maior probabilidade de construir um dataset robusto. No entanto, o valor de uma 

determinada frase, não aumentará com base na criatividade do participante. No Crowdsourcing Contest a 

implementar, o participante será valorizado consoante a quantidade de frases que submete. Adicionalmente, 

os objetivos da tarefa, o processo de realização e os critérios de avaliação serão conhecidos pelos 

participantes antes da realização da tarefa. Por esses dois motivos, o presente projeto enquadra-se nos tipos 

de Crowdsourcing Contests com base na habilidade e esforço do participante.  

SÍNTESE 
O Crowdsourcing como abordagem para recolha de dados é altamente adaptável. O número de 

implementações baseadas neste conceito tem-se estendido cada vez mais a diversos setores para diversos 

fins, desde a recolha simples de informação à recolha de informação para construção de sistemas inteligentes 

complexos. Por ser um conceito abrangente, uma definição única tem-se demonstrado difícil de conceber 

para investigadores que se debruçam sobre o tema. 

Para a criação de sistemas inteligentes, para os quais os processos de criação de conteúdos são difíceis de 

automatizar e há uma necessidade de uma grande quantidade de processamento manual, feito por 

indivíduos, o Crowdsourcing demonstra-se bastante útil. Várias entidades têm utilizado plataformas baseadas 

no conceito para esse fim pelos benefícios que proporciona. Em especial, a capacidade de, rapidamente, 
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proporcionar o acesso a uma grande quantidade de indivíduos dispostos a realizar atividades a troco de uma 

recompensa. 

Deve-se salientar, no entanto, que também pela sua flexibilidade de implementação, a construção de uma 

plataforma baseada no conceito de Crowdsourcing é um processo que deve ser planeado cuidadosamente 

pois a sua configuração e as decisões de implementação têm um impacto muito significativo na qualidade do 

conteúdo gerado.  
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CAPÍTULO II - MECANISMOS DE INCENTIVO EM PLATAFORMAS DE 

CROWDSOURCING 
Perceber quais os fatores que influenciam indivíduos a participar em determinada atividade é um tópico que, 

ao longo dos anos, tem dado origem a várias obras de investigação. No contexto das plataformas de 

Crowdsourcing, é crucial para o sucesso destad, não só motivar os participantes, mas, adicionalmente, mantê-

los motivados, pois tal afeta diretamente a quantidade e a qualidade do conteúdo recolhido.  

No seguinte capítulo, primeiramente, irão descrever-se os vários fatores motivacionais presentes na 

literatura relacionada com Crowdsourcing e, de seguida, abordar-se-ão os respetivos mecanismos de 

incentivo que afetam esses fatores. Nomeadamente, descrever-se-ão os três tipos de mecanismos de 

incentivo mais comuns: mecanismos sociais, mecanismos de gamificação e mecanismos de recompensa 

monetária.  

2.1 FATORES MOTIVACIONAIS 
Sendo o Grupo de Participantes um dos pilares de uma plataforma de Crowdsourcing a sua adesão é 

imprescindível para o sucesso e qualidade do trabalho recolhido. Um grupo de participantes pode aderir a 

uma iniciativa de Crowdsourcing por diversos motivos, os quais podem variar consoante as características, 

competências, e experiência de cada indivíduo. De modo a perceber este fenómeno e, dessa forma, aumentar 

a probabilidade de maximizar a qualidade do produto final recolhido, vários autores dedicaram-se ao estudo 

dos fatores motivacionais que influenciam o comportamento dos participantes.  

Os artigos científicos que se debruçam sobre o estudo das motivações dos participantes seguem uma 

corrente de investigação proveniente de uma combinação de áreas científicas que incluem marketing, 

economia, psicologia comportamental e teoria de planeamento de trabalho (Zheng et al., 2011). De uma 

forma geral, os estudos fazem uma distinção entre dois tipos de motivação: motivações intrínsecas, quando 

estas são causadas por sentimentos internos à pessoa; e extrínsecas, quando são desencadeadas por 

situações ou acontecimentos (Katmada et al., 2016; Kaufmann, Schulze, & Veit, 2011; Y. C. Zhao & Zhu, 2014). 

Segundo o modelo de Kaufmann et al. (2011) (Figura 14), a motivação intrínseca é composta por motivação 

baseado no prazer proporcionado pela experiência de participar numa tarefa e por motivação baseada em 

sentimentos de comunidade. A motivação extrínseca, por sua vez, é composta pela motivação por receber 

compensação imediata, motivação por receber compensação não-imediata, e motivações sociais. 

Um dos primeiros estudos relacionados com a temática dos fatores motivacionais em plataformas de  

FIGURA  14 - MOTIVAÇÕES DOS PARTICIPANTES EM PLATAFORMAS DE CROWDSOURCING (KAUFMANN ET AL., 2011) 
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Crowdsourcing foi realizado por (Brabham, 2008b), na plataforma iStockPhoto, com recurso a instrumentos 

de análise adaptados da área do Open Sourcing. Os instrumentos de análise continham perguntas sobre 

motivação intrínseca e recompensas externas, medidas de forma quantitativa. Os resultados revelaram que, 

embora a recompensa externa monetária tenha tido mais peso na intenção de participação, ambos os tipos 

de motivação foram importantes para os participantes. Estes resultados vieram a ser reforçados num estudo 

qualitativo, realizado pelo mesmo autor, na plataforma de Crowdsourcing Contest Threadless (Brabham, 

2010). O incentivo com maior peso revelou-se, novamente, ser a recompensa monetária. Adicionalmente, o 

estudo revelou ainda que alguns participantes tinham apego à comunidade, sendo essa a sua motivação para 

participar. 

2.1.1 MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 
No que diz respeito às motivações intrínsecas, os participantes podem participar em plataformas de 

Crowdsourcing simplesmente pelo prazer de realizar uma tarefa, pela sensação de divertimento. Como 

descrito no Capítulo I, vários autores definem atributos a maximizar de forma a tornar o processo de execução 

de uma tarefa mais apelativo. Esta dimensão da motivação intrínseca tem a ver com as necessidades internas 

que as pessoas desejam satisfazer. No modelo de (Kaufmann et al., 2011), o autor considera que: (1) 

variedade de competências necessárias para executar uma tarefa estimula o participante, mantendo-o 

envolvido; (2) O conhecimento do objetivo final da tarefa dá ao participante um propósito; (3) A liberdade 

criativa que é dada a um participante de abordar resolução da maneira que lhe for mais satisfatória, aumenta 

a probabilidade de o participante abordar a tarefa de uma maneira que o mantenha envolvido. Os 

participantes podem, ainda, participar numa plataforma de Crowdsourcing por simples passatempo, quando 

sentem prazer na realização da tarefa (Brabham, 2010). 

A segunda dimensão da motivação intrínseca tem a ver com motivações sociais despoletadas por sentimentos 

de pertença a uma comunidade. A identificação de um participante com os valores de uma comunidade pode 

fazer com que este esteja mais sensibilizado com as suas causas. Os participantes podem participar 

simplesmente porque desejam manter e proteger a dinâmica existente numa comunidade. Na plataforma 

Threadless, dedicada a designers e artistas, alguns dos participantes reportaram que participam na atividade, 

não pela possibilidade de adquirir recompensas monetárias, mas porque querem manter a comunidade ativa, 

desafiar os participantes da comunidade e a possibilidade de ter as suas submissões utilizadas pela 

comunidade (Brabham, 2010).  

2.1.2 MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA 

Relativamente à motivação extrínseca, um dos incentivos principais é a possibilidade de adquirir recompensa 

imediata. A participação motivada por recompensas imediatas pode ser encarada como o desejo de receber 

algum bem tangível em troca do esforço do participante, de forma semelhante a um emprego normal, ou 

prestação de um serviço. Esses bens tangíveis, habitualmente, tratam-se de recompensas monetárias, 

todavia, existem implementações que premeiam os participantes com vouchers, serviços, e ou outros 

benefícios (Katmada et al., 2011). O valor da recompensa pode variar. Na plataforma MTruk uma tarefa, 

habitualmente oferece um valor monetário de alguns cêntimos por tarefa, enquanto que na plataforma 

InnoCentive o prémio pode chegar aos milhares de euros (Brabham, 2008a). Os prémios na plataforma 

InnoCentive chegam a ser tão atrativos que, na obra de Lakhani (2008), um dos participantes entrevistados 

contempla mesmo a possibilidade de trocar o seu emprego e dedicar-se a tempo inteiro aos concursos na 

plataforma InnoCentive. 

Os participantes podem ainda ser motivados pelo desejo de obter recompensas não-imediatas, pelo potencial 

benefício que a experiência obtida na plataforma pode trazer, futuramente. Esse tipo de recompensa pode 

incluir a possibilidade de ganhar reconhecimento por parte de terceiros ou outro tipo de oportunidades fora 

da plataforma devido ao contributo submetido na plataforma. A oportunidade que plataformas de 

Crowdsourcing proporcionam de praticar as suas competências e receber feedback é, também, um fator 

motivacional, para os participantes, permitindo-os melhorar essas competências. 
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Finalmente, os participantes podem sentir-se atraídos por motivos sociais externos à atividade principal da 

plataforma. Motivos como por valores que a plataforma represente para si, motivos induzidos por uma 

terceira pessoa para participar na plataforma ou possibilidade de receber feedback positivo pelas suas ações 

por parte de terceiros. 

2.2 MECANISMOS DE INCENTIVO 
O formato Crowdsourcing é utilizado numa variedade de domínios (Morschheuser et al., 2017; Y. Zhao & Zhu, 

2014) para obter uma diversidade de tipos de contribuição por parte de um grupo de participantes, que pode 

ser, também, variado. Tal conjunto de variáveis torna cada plataforma de Crowdsourcing drasticamente 

diferente das restantes, dependendo do seu domínio, tipo de tarefas e objetivos pretendidos. Por esse 

motivo, os mecanismos de incentivo devem ser escolhidos cuidadosamente, de forma a atrair participantes 

com características apropriadas para solucionar o problema da Entidade. 

A secção seguinte segue a obra de Katmada et al. (2011), onde os autores fornecem um conjunto de 

mecanismos de incentivo destinados a despoletar motivações diferentes nos participantes de plataformas de 

Crowdsourcing (Tabela 2). O artigo tem como base o modelo Motivo-Incentivo-Ativação-Comportamento 

(Leimeister, Huber, Bretschneider, & Krcmar, 2009) (Figura 15). Segundo o modelo, face a uma determinada 

situação, um determinado incentivo pode ativar a motivação correspondente num indivíduo, fazendo com 

que este se comporte de maneira a satisfazê-la. 

 

 

 

 

 

2.2.1 MECANISMOS SOCIAIS 

Os mecanismos sociais podem ser implementados de forma a desencadear ambos os tipos de motivação, 

dependendo do objetivo da Entidade (Katmada et al., 2011; Kaufmann et al., 2011). Na obra de Katmada et 

al. (2011), os autores dividem-os em dois grupos consoante se os mecanismos desencadeiam desejos de 

FIGURA  15 - MODELO MOTIVO-INCENTIVO-ATIVAÇÃO-COMPORTAMENTO (LEIMEISTER ET AL. 2009)  

TABELA 2 - MECANISMOS DE INCENTIVO EM PLATAFORMAS DE CROWDSOURCING 
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compensação direta e marketing pessoal, para motivação extrínseca, ou sentimentos de altruísmo 12 e 

pertença a uma comunidade, para motivação intrínseca. 

 

Estes tipos de mecanismos de incentivo podem ser implementados através de funcionalidades que 

possibilitem interação social entre os participantes. Funcionalidades como fóruns de discussão, sistemas de 

prestígio, e status especiais permitem aos participantes demonstrar as suas capacidades e destacar-se 

(Katmada et al., 2011). 

 

2.2.1.1 MECANISMOS DE INTERAÇÃO SOCIAL 
Os mecanismos sociais utilizados para estimular a motivação intrínseca descritos por Katmada et al. (2011) 

estão, em grande parte, relacionados com mecanismos que provoquem sentimentos de altruísmo e de 

pertença a uma comunidade nos participantes.  

À semelhança de estudos realizados sobre plataformas de Open Sourcing, onde a participação é voluntária, e 

onde Crowdsourcing pede muitos conceitos emprestados, existem estudos que confirmam motivos 

altruísticos são capazes de atrair indivíduos sem qualquer ajuda de incentivos monetários ou outros tipos 

mecanismos direcionados para a motivação extrínseca  (Brabham, 2010; Goncalves et al., 2013).  

O estudo realizado por (Baruch, May, & Yu, 2016) analisou a comunidade da plataforma Tomnod -  uma 

plataforma de Crowdsourcing para identificar e etiquetar alvos em imagens de satélite.  A plataforma é de 

participação voluntária, usada, maioritariamente, para ajudar em situações de tragédia, sem qualquer tipo 

de recompensa direta. Apesar de tal, a plataforma mantém uma comunidade ativa de participantes. No 

questionário aberto, realizado junto dos participantes, os participantes mostraram ser motivados pela 

oportunidade de poder ajudar pessoas em perigo. A plataforma possui ainda um fórum onde os utilizadores 

podem interagir uns com os outros. O fórum possui funcionalidades como elementos de prestígio como 

crachás, títulos e possibilidade de agradecer. 

Os estudos sugerem que estes mecanismos funcionam melhor quando o indivíduo tem um maior sentimento 

de pertença à comunidade. (Brabham, 2010; Giudici, Guerini, & Rossi-Lamastra, n.d.). 

No estudo realizado por Brabham (2010) à plataforma Threadless, o autor verificou que muitos dos 

entrevistados participavam nos concursos porque apreciavam a dinâmica da comunidade existente na 

plataforma. Alguns referiram que submetiam designs pela possibilidade de outros membros da comunidade 

virem a utilizar tshirts feitas por si.  

2.2.1.2 SISTEMAS DE REPUTAÇÃO 
Para além de mecanismos sociais para estímulo de sentimentos de pertença a uma comunidade, (Katmada 

et al., 2011) descrevem, também, sistemas de reputação. Estes sistemas possuem uma dinâmica funcional 

com base em elementos que favorecem a competitividade, gratificação/repreensão de participantes, e 

outros elementos incompatíveis com a motivação intrínseca. O incentivo principal em sistemas de reputação 

é o status e os potenciais benefícios que esse status pode proporcionar no seio de uma comunidade. 

Os sistemas de reputação funcionam à base de atribuição de um valor demonstrativo do contributo geral de 

um participante, em função do seu historial de atividade na plataforma. Esse valor, deve ser calculado pela 

plataforma e representa uma posição num ranking de confiança perante a comunidade e, por vezes, perante 

 
12 Um ato de altruísmo é um ato realizado por uma pessoa, em benefício de terceiros, sem esperar retribuição 
em troca. Estes atos são motivados pelo desejo de ajudar (Quinn & Bederson, 2011), reconhecimento pelo 
ato, ou reconhecimento das capacidades do indivíduo que os pratica. 
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a própria plataforma. Em síntese, o valor atribuído ao participante permite aos restantes membros fazerem 

juízos sobre outros membros, no contexto da comunidade. (Dellarocas, 2010). 

Os objetivos de um sistema de reputação, em plataformas digitais, habitualmente, passam por: apresentar 

um sistema que represente o nível de confiança que a plataforma/utilizadores têm relativamente às ações 

de um participante; permitir a filtragem de conteúdo positivo e negativo; construir um laço de lealdade de 

forma a reter membros da comunidade com boa reputação (Dellarocas, 2010).  

Em plataformas de Crowdsourcing, podem encontrar-se várias métricas para o cálculo da reputação, com 

níveis variados de rigor, habitualmente, proporcionais ao nível dos potenciais benefícios explícitos que essa 

reputação pode proporcionar (Katmada et al., 2011). Se se analisar a plataforma Reddit13, por exemplo, cada 

submissão é votada pelos restantes membros da comunidade como positivo, negativo ou neutro, e o 

resultado da dessa votação é depois somado à pontuação total do participante que submeteu o conteúdo. 

No Reddit, um participante nunca atinge reputação negativa, mas as recompensas externas são quase 

inexistentes. Tal não é o caso da plataforma StackOverflow14. Na plataforma StockOverflow, é utilizado um 

método semelhante à plataforma Reddit para o cálculo da reputação, todavia os benefícios de se ter uma 

reputação positiva são muito maiores e, similarmente, a penalização por uma reputação negativa é mais 

severa. Um dos benefícios de possuir uma boa reputação no StackOverflow tem a ver com a visibilidade que 

se ganha perante empresas que postam propostas de emprego naquela plataforma. 

2.2.2 GAMIFICAÇÃO 
Gamificação pode descrever-se como o uso de elementos tradicionalmente encontrados em jogos, em 
atividades que não são necessariamente jogos (Deterding et al., 2011). É uma estratégia utilizada para 
direcionar o comportamento dos participantes de modo a aumentar o envolvimento numa determinada 
atividade (Morshheuser et al., 2017). 

O uso de estratégias de gamificação em diferentes domínios da Interação Humano-Computador tem sido um 
fenómeno crescente devido à capacidade que este tipo de estratégias tem de aumentar o envolvimento e, 
consequentemente, a produtividade. O conceito baseia-se na incorporação de elementos do domínio dos 
jogos por se considerar que jogos são exemplos de aplicações que maximizam diferentes sentimentos 
relacionados com o envolvimento (Morschheuser et al., 2017). Sentimentos como sensação de mestria, 
autonomia e imersão.   

Pelo fato de ambos os fenómenos, Crowdsourcing e gamificação, somente terem sido popularizados 
recentemente, existe falta de literatura com bases sólidas que relacione os dois. Todavia, um dos primeiros 
estudos existentes pertence a Eickhoff et al. (2012). No estudo, os autores efetuam uma avaliação 
comparativa, experimental, sobre os efeitos da introdução de gamificação em tarefas de Crowdsourcing para 
computação humana. Especificamente, os autores analisaram os efeitos da gamificação na qualidade das 
contribuições, na eficiência das contribuições e na motivação dos participantes comparativamente a 
mecanismos de incentivo estritamente monetários. Os resultados do estudo revelaram que a qualidade e 
eficiência das contribuições submetidas pelos participantes foram semelhantes nos dois cenários. Todavia, a 
gamificação, por aumentar o envolvimento, permitiu obter a mesma quantidade de contribuições a um custo 
mais baixo. Adicionalmente, a quantidade de participantes que submeteu contribuições fraudulentas foi 
menor na presença de gamificação. 

Avanços posteriores foram levados a cabo por Morschheuser et al. (2017) através da realização de uma série 
de estudos que permitiram perceber os efeitos da utilização dos dois fenómenos em conjunto.  Através da 
análise de 110 obras relacionadas, os autores verificaram que sistemas de Crowdsourcing gamificados podem 
ser utilizados em diferentes domínios.  

Em Crowdsourcing, a gamificação é utilizada com o objetivo de redirecionar as motivações dos participantes 
(Morschheuser et al., 2017). Elementos de jogo possuem “affordances motivacionais” que podem afetar a 
experiência dos participantes do ponto de vista psicológico, fazendo com que deixem de encarar tarefas como 

 
13 https://www.reddit.com 
14 https://stackoverflow.com 
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mero trabalho e passam a encará-las como objetivos, com um propósito. Os autores fornecem ainda um 
modelo conceptual para Crowdsourcing gamificado construído utilizando a conceptualização de Geiger & 
Schader (2014) (Figura 10). 

2.2.2.1 ELEMENTOS DE JOGO 
Diversos tipos de elementos de jogos podem ser encontrados em sistemas de Crowdsourcing, incluindo: 
sistemas de pontuação, leaderboards, crachás/conquistas, níveis, progresso, feedback, objetos virtuais, 
storytelling, territórios virtuais, equipas, missões, avatares virtuais (Katmada et al., 2011; Morschheuser et 
al., 2017).  

De todos os elementos de jogo encontrados em plataformas de Crowdsourcing, sistemas de pontuação são 
os mais populares (Morschheuser et al., 2017). Tal poderá dever-se ao fato de sistemas de pontuação serem 
simples (Attali & Arieli-Attali, 2015; Ipeirotis & Gabrilovich, 2014) e permitirem construir uma base para 
monitorizar a atividade do participante. Os sistemas de pontuação podem ainda ser utilizados para construir 
outros elementos de gamificação mais complexos, como, por exemplo, leaderboards em plataformas de 
Crowdsourcing gamificado com uma abordagem competitiva (Morschheuser et al., 2017). Essa popularidade 
dos sistemas de pontuação parece não se resumir, somente, a sistemas de Crowdsourcing. Na literatura sobre 
gamificação, sistemas de pontuação são reconhecidos como os mais utilizados no geral. Um argumento 
possível pode estar relacionado com o fato de estes sistemas serem o elemento principal de medida de 
progressão em jogos digitais (Raczkowski, 2014). Eles medem o progresso e recompensam o jogador ao 
mesmo tempo (Raczkowski, 2014). Pontos são encarados como recompensas, mesmo quando não têm algum 
valor. São uma forma de validação (Dignan, 2011). 

Ipeirotis & Gabrilovich (2014) realizaram um estudo empírico, com cerca de 10 mil participantes, onde 
analisaram os efeitos de diferentes sistemas de pontuação, em participantes movidos por motivação 
intrínseca. Segundo os resultados do estudo, a forma de apresentação da pontuação aos participantes tem a 
capacidade de afetar, consideravelmente, a sua motivação e desempenho. Os participantes mostraram 
preferência por sistemas de pontuação que não se limitam simplesmente a mostrar se uma determinada 
submissão foi positiva ou negativa, mas que mostram também a resposta correta depois da realização da 
tarefa. Os autores verificaram ainda que, embora os participantes mostrassem interesse na performance de 
outros participantes, os sistemas competitivos de leaderboards, por percentagem e ou por pontuação, 
reportam efeitos negativos na motivação. 

Sobre leaderboards, os efeitos deste elemento nos participantes demonstram estar relacionados com a teoria 
de estabelecimento de objetivos (Landers, Bauer, & Callan, 2017). Com base na teoria de estabelecimento de 
objetivos, a implementação de leaderboards pode fazer com que os participantes, inconscientemente, 
estabeleçam objetivos, normalmente, perto dos valores no topo, de acordo com o estudo de Landers et al. 
(2017). Testes efetuados por Ipeirotis & Gabrilovich (2014) revelam resultados semelhantes, todavia os 
autores sublinham que, embora uma leaderboard forneça resultados positivos na fase inicial de uma 
competição, à medida que esta se vai prolongando, e a posição dos participantes se vai consolidando, as 
leaderboards funcionam como um mecanismo de desencorajamento dos participantes que desejem mover-
se na leaderboards, este efeito é mais severo para os participantes em posições mais baixas (Morschheuser 
et al., 2017). 

Adicionalmente aos elementos apresentados, existem poucos trabalhos de investigação que analisam, 
aprofundadamente, os efeitos de outros elementos de gamificação (Morschheuser et al., 2017). Estudos 
existentes incluem implementações que possuem elementos gamificados criados para influenciar o 
comportamento dos participantes de maneira mais real, como, por exemplo, as plataformas estudadas por 
Prandi et al. (2017) e Talasila (2016), onde o participante tem que se movimentar fisicamente de forma a 
eliminar inimigos virtuais. Ou ainda a obra de Lee et al. (2013), onde os autores descrevem uma plataforma 
de Crowdsourcing na Web direcionada para o ambiente, que contém tarefas que consistem na realização de 
missões fictícias, relacionadas com comportamentos ecológicos, na vida real. Os participantes realizam 
missões e reportam na plataforma, a troco de pontos. 

2.2.3 RECOMPENSA MONETÁRIA 
Na literatura sobre Crowdsourcing, dentre os mecanismos de incentivo referidos, os referidos com mais 

frequência são mecanismos de recompensas monetárias. A importância deste tipo de incentivo é 
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evidenciada, também, nos estudos empíricos com participantes. Uma das motivações encontradas, 

consistentemente, foi a oportunidade de ganhar dinheiro (Brabham, 2008b, 2010; Lakhani, 2008). 

Em plataformas de Crowdsourcing, podem encontrar-se um conjunto de benefícios associados à utilização de 

recompensas monetárias. Primeiramente, o desejo de adquirir recompensas monetárias é uma motivação 

partilhada por um grande número de indivíduos. Isto sugere que este tipo de incentivo vai de encontro aos 

objetivos de persuasão e recrutamento do maior número possível de participantes. 

Adicionalmente, os incentivos monetários podem ser implementados pela Entidade com relativamente 

pouco esforço a troco de muitos benefícios (Horton, Chilton, Paul, & Way, n.d.; Mao et al., 2013). 

Comparativamente a mecanismos de motivação intrínseca, onde é necessário considerar aspetos subjetivos 

como características do público-alvo e características da tarefa, para a implementação de recompensas 

monetárias é, simplesmente, necessária uma infraestrutura capaz de o fazer. 

Os incentivos monetários podem, ainda, funcionar como incentivo adicional, em conjunto com outros 

mecanismos, sem adicionar mais complexidade a uma plataforma. Como recomendado pela literatura 

relacionada, deve evitar-se a implementação de mecânicas desnecessariamente complexas pois tal pode 

afetar negativamente a qualidade das contribuições (Katmada et al., 2011; Morschheuser et al., 2017). 

Estudos realizados junto dos participantes revelam que a implementação de mecanismos de recompensa 

monetária tem efeitos diretos nas suas ações. Segundo o estudo de Horton et al. (n.d.), na plataformas de 

Crowdsourcing MTurk, os participantes demonstram comportamentos previstos por teorias económicas do 

trabalho. Alterações no valor oferecido, fazem com que reajam racionalmente, adaptando a sua intenção de 

participação. Adicionalmente, os resultados revelam, também, que alguns participantes pré-estabelecem um 

valor monetário alvo, ignorando outras variáveis como o tempo necessário ou a dificuldade da tarefa. Estes 

dados são consistentes com dados obtidos por Chandler et al. (2014), que sugerem que os participantes da 

plataforma MTurk organizam as tarefas por preço. 

Estudos adicionais sobre o tema incluem a obra de Mason & Watts (2009), onde os autores investigam a 

relação entre o valor da recompensa monetária e a performance dos participantes. Neste estudo, foram 

encontradas fortes evidências que sugerem que o valor da recompensa monetária afeta a quantidade de 

contribuições por parte do Grupo de Participantes, mas não necessariamente a qualidade. O que está de 

acordo com os estudos efetuados por Mao et al. (2013). Mao et al. (2013) comparam, ainda, os efeitos da 

utilização de esquemas de remuneração diferentes. Os autores verificaram que a configuração do esquema 

de pagamento pode ser uma característica que poderá ser explorada em benefício da Entidade, dependendo 

do seu objetivo. Neste estudo, em particular, pagamento por tarefa, por exemplo, demonstrou ser o esquema 

de remuneração que produz resultados mais rapidamente, enquanto que remuneração fixa, por tempo 

despendido, revelou melhor qualidade no trabalho final. 

A literatura analisada revela ainda que existem algumas desvantagens relacionadas com a utilização de 

mecanismos de incentivo por recompensa monetária. O uso deste tipo de mecanismos potencia o aumento 

da submissão de soluções fraudulentas, o que, em consequência, faz com que o nível de qualidade do 

resultado final baixe. Ipeirotis & Gabrilovich (2014) acreditam que tal poderá dever-se ao fato das 

recompensas monetárias mais elevadas terem maior probabilidade de atrair participantes com objetivos não 

necessariamente alinhados com os da Entidade. 

SÍNTESE 
Neste capítulo foram analisados vários artigos científicos sobre fatores motivacionais, motivações e os 

respetivos mecanismos de incentivo para despoletar essas motivações.  

De uma forma geral, segundo os estudos analisados, as plataformas com mecanismos que promovam 

motivações extrínsecas, relacionadas com a gratificação imediata como recompensa monetária, demonstram 
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funcionar melhor caso o objetivo da Entidade seja simplesmente atrair, de forma rápida, um elevado número 

de participantes e contribuições, sem garantias quanto à qualidade do trabalho produzido. As plataformas 

que promovam a motivação intrínseca, relacionada com o prazer de realização de uma atividade, por sua vez, 

demonstram ser capazes de ter uma maior taxa de retenção de participantes, durante mais tempo, com maior 

qualidade e consistência na qualidade das contribuições.  

Através da utilização de determinados mecanismos de incentivo, ou uma combinação deles, o formato 

Crowdsourcing permite a uma entidade criar uma configuração própria, que seja capaz de dar resposta a um 

determinado problema, atraindo o tipo de participante com o perfil desejado. 
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CAPÍTULO III – PILARES DA PLATAFORMA SPEECH-TO-PRIZE 
Depois de feito o levantamento e comparação de funcionalidades, desempenho e mecanismos de incentivo 

implementados em projetos semelhantes, o desenvolvimento do projeto seguiu para a fase de 

conceptualização de uma plataforma de Crowdsourcing capaz de dar resposta aos objetivos propostos no 

princípio desta investigação.  

Neste capítulo é descrita a plataforma que se pretende implementar. Utiliza-se o modelo apresentado no 

Capítulo I, de Hosseini et al. (2014). Uma tabela geral com as decisões de implementação para a Tarefa, a 

Entidade, a Plataforma e o Grupo de Participantes pode ser encontrada no Apêndice 1.1.  

3.1 A TAREFA 
A Tarefa representa o pilar mais importante numa plataforma de Crowdsourcing. Sendo o objetivo do projeto 

a obtenção de dados provenientes de inteligência humana, optou-se por tarefas simples, divididas em 

módulos e com pouca complexidade (Tabela 3). Escolheu-se esta configuração porque potencia uma maior 

qualidade de resultados, como descrito no Capítulo II.  

 

 

Do ponto de vista da Entidade, as tarefas serão do tipo colaborativo por se pretender armazenar todos os 

contributos provenientes do Grupo de Participantes; no entanto, a apresentação da Tarefa ao Grupo de 

Participantes será do tipo individual porque cada participante completará tarefas do princípio ao fim, sem 

interdependência com a contribuição de outros participantes.  

3.1.1 ESPECIFICIDADES DA TAREFA A IMPLEMENTAR 

De um modo geral, as tarefas implementadas em plataformas de recolha de dados proveniente de 

inteligência humana, analisadas durante o processo de revisão de literatura, recaem, na sua maioria, sobre 

dois tipos: tarefas simples de transcrição de áudio para texto (Figura 3) ou tarefas simples de gravações de 

áudio a partir de um dado texto (Figura 1, Figura 4). Existe uma diferença entre essas tarefas e a tarefa que 

se pretende implementar, no sentido em que não se pretende recolher um conjunto de dados bem definidos 

e claros. A especificidade da tarefa a implementar tem que ver com o facto de, no presente projeto, 

pretender-se que o Grupo de Participantes submeta interações por voz que teriam genuinamente em 

contexto de interação com a televisão. Pretende-se que estes pensem e criem conteúdo. Por esse motivo, a 

tarefa foi criada de modo a (1) cultivar a criatividade, e a (2) evitar enviesar ou influenciar as submissões.   

Optou-se por implementar as tarefas com o seguinte formato: 

1. Dividida em módulos. Cada tarefa deve ser constituída por um conjunto de atividades simples. 

2. Cada atividade deve apresentar um estímulo visual, em formato multimédia (Imagem/Vídeo), 

representativo de um conteúdo televisivo ao participante (Figura 16, 17).  

3. A atividade deve requerer ao participante que submeta a maneira como interagiria com a televisão, 

por voz, para solicitar o conteúdo ou ação presente no conteúdo multimédia apresentado.  

A Tarefa Características

>Outsourced

>Dividida em módulos

>Simples

>Contribuição Individual

TABELA 3 - CONFIGURAÇÃO DA TAREFA 
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As Figura 18 e 19 demonstram uma conceptualização inicial do ecrã de atividade. Nesta conceptualização, o 

participante teria de visualizar o estímulo e depois submeter uma frase pressionando no ícone de microfone 

e proferindo-a.  

Deve-se salientar que a decisão de fazer a recolha em formato áudio, com recurso ao microfone do 

dispositivo, teve a ver com o facto de esse tipo de interação ser mais natural para os participantes, mais 

próxima da interação que teriam num cenário real. No entanto, para o propósito de criação de datasets para 

treinar sistemas de Interação por Linguagem Natural, as frases serão convertidas para formato texto, 

posteriormente.   

Foram definidos os seguintes tipos de estímulos para as atividades das tarefas a implementar: 

• Conteúdo televisivo: Imagens/Vídeos de um conteúdo televisivo ou representativos de uma ação 

com a televisão (Figura 16). 

• Pictogramas: Representação abstrata de conteúdo televisivo ou uma ação com a televisão (Figura 

17). 

 

 

 

 

 

FIGURA  16 - EXEMPLO DE 

ESTÍMULO 

FIGURA  17 - EXEMPLO DE 

ESTÍMULO 

FIGURA  19 - CONCEITO DE ECRÃ DE ATIVIDADE 
FIGURA  18 - CONCEITO DE ECRÃ DE ATIVIDADE 
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3.2 A ENTIDADE 
Relativamente à Entidade, cabe a esta tomar decisões gerais sobre a implementação, mecanismos de 

incentivo, o tipo de recrutamento de participantes a utilizar e certificar-se que a atividade de Crowdsourcing 

é um processo ético para os participantes. A Tabela 4 apresenta um resumo das decisões tomadas para a 

implementação da plataforma de Crowdsourcing.  

 

 

3.2.1 MECANISMOS DE INCENTIVO 

GAMIFICAÇÃO 

Através de introdução de elementos de gamificação pretende-se estimular a utilização contínua da aplicação. 

A gamificação será implementada com recurso a um sistema de pontuação. Esse elemento de gamificação 

permite monitorizar facilmente a atividade dos participantes. Dessa forma, será também possível avaliar a 

performance dos participantes, tendo em conta que a componente de gamificação a implementar irá 

valorizar todas as submissões áudio da mesma maneira. As submissões de áudio serão consideradas válidas 

desde que não sejam fraudulentas, depois de sujeitas a controlo de qualidade. Adicionalmente, irá 

complementar-se o mecanismo de pontos da app com níveis, representados por crachás. Segundo a revisão 

de literatura, estes dois elementos podem beneficiar a utilização contínua, pois incentivam os participantes 

a estabelecerem objetivos a alcançar (Capítulo II). 

Devido aos possíveis efeitos negativos de elementos competitivos como rankings e leaderboards na 

motivação, como descrito no Capítulo II, irá optar-se por uma abordagem, maioritariamente, individualista 

(Morschheuser et al., 2017) para a representação do progresso do participante. 

RECOMPENSA MONETÁRIA 

A implementação de recompensa monetária servirá como motor de incentivo à motivação extrínseca, 

principalmente, na fase de divulgação devido à sua capacidade de abranger um grande número de pessoas 

(Capítulo II).  

A recompensa monetária estará fortemente associada à vertente competitiva da aplicação. A vertente 

competitiva será um Crowdsourcing Contest por habilidade do participante (Capítulo I) pois os participantes 

terão conhecimento dos objetivos da atividade e irá valorizar-se, de forma objetiva, a quantidade total de 

contribuições de qualidade submetidas pelo participante. 

 

Decisões gerais

>Gamificação
>Sistema de pontos

>Crachás

>Níveis

>Recompensa Monetária >Vouchers de valor monetário

Recrutamento de 

participantes

Mecanismos de Incentivo
A Entidade

>Garantia de processo ético

>Proteção da privacidade dos participantes

>Participação aberta a qualquer pessoa que possua telemóvel e conta de email

TABELA 4 - CONFIGURAÇÃO DA ENTIDADE 
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3.2.2 RECRUTAMENTO DE PARTICIPANTES 

A aplicação deverá estar disponível nas lojas de aplicação para os sistemas operativos móveis mais populares: 

AppStore e PlayStore, para iOS e Android, respetivamente. Deverá ser possível a qualquer indivíduo com uma 

conta de email inscrever-se, sem quaisquer restrições.  

3.3 A PLATAFORMA 
A plataforma deve conter o conjunto de funcionalidades que coordenem a interação de todos os 

intervenientes, e ao mesmo tempo deve certificar-se que a compleição de tarefas ocorre sem incidentes. 

Relativamente ao funcionamento geral, a plataforma a implementar estará disponível online, de forma a 

aumentar a abrangência dos potenciais participantes.  

Adicionalmente, sendo uma plataforma para recolha de dados, com mecanismos de incentivo, estará sujeita 

a submissões fraudulentas, pelo que é imperativo a implementação de mecanismos de controlo de qualidade. 

A Tabela 5 apresenta um resumo da configuração da plataforma a implementar. 

 

3.3.1 TIPO DE PLATAFORMA 

A atividade de recolha de dados será implementada para dispositivos móveis, pelos benefícios que estes 

dispositivos proporcionam (Capítulo I), especialmente no contexto do presente projeto. Pensa-se que o 

benefício de possuir um microfone incorporado, mobilidade, omnipresença e abrangência de utilizadores 

estão de acordo com os objetivos do projeto. Adicionalmente, outros tipos de plataforma (Plataformas Web, 

Crowdsourcing estacionário em espaços físicos) requerem que os participantes se dirijam a um local 

específico, que, na maior parte das vezes, não é no contexto de interação com a televisão.  

3.3.2 GESTÃO DE TAREFAS 
A plataforma armazenará a informação submetida pelo Grupo de Participantes para que essa informação 

possa ser utilizada posteriormente para treino de sistemas de Interação por Linguagem Natural.  

Adicionalmente, a plataforma irá utilizar uma abordagem individualista, mantendo as submissões dos 

participantes privadas. Os participantes só terão informação acerca da sua própria performance. 

Também é importante, para a Entidade, deixar claro de que maneira as tarefas devem ser executadas. Serão 

implementados tutoriais de modo a facilitar a interação e, potencialmente, aumentar a qualidade dos dados 

recolhidos. 

TABELA 5 - CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA 

Funcionamento geral

Tipo de Plataforma

Gestão de tarefas

Funcionalidades disponíveis 

aos Participantes

Funcionalidades disponíveis à 

Entidade

A Plataforma

>Ambiente online para a realização de recolha de dados

>Mecanismo de controlo de qualidade

>Crowdsourcing para dispositivos móveis

>Autenticação

>Gestão de tarefas

>Gestão de utilizadores

>Gestão de prémios e gamificação

>Autenticação

>Submissão de tarefas

>Aceder a tutoriais

>Armazenamento de tarefas completadas

>Submissões privadas
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3.3.3 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS AOS PARTICIPANTES 

A funcionalidade principal disponível aos participantes será a possibilidade de completar tarefas através da 

submissão de contributos, por uma recompensa.  

Adicionalmente, serão implementados mecanismos para registo e autenticação de participantes. Pensa-se 

que as desvantagens de possibilitar a realização de tarefas sem autenticação são maiores do que as potenciais 

vantagens. Esta funcionalidade permitirá identificar cada participante para, desse modo, monitorizar o seu 

progresso individual na componente de gamificação.  Será também útil no processo de controlo de qualidade 

para identificar atividade fraudulenta. 

3.3.4 FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS À ENTIDADE 

Para além de autenticação obrigatória, por motivos de segurança e proteção de privacidade, pretende-se 

implementar a capacidade de consultar detalhes sobre o conteúdo submetido pelos participantes, a 

capacidade de gerir as tarefas disponíveis aos participantes e a configuração dos mecanismos de incentivo 

monetário disponíveis ao Grupo de Participantes. 

Optou-se por implementar funcionalidades de gestão de conteúdos para que a Entidade possa, 

dinamicamente e com facilidade, consultar, introduzir e remover conteúdos. Esta funcionalidade torna uma 

plataforma de Crowdsourcing mais robusta, flexível e reutilizável.  Desta forma, poderão ser introduzidas e 

removidas tarefas, a componente de gamificação poderá ser editada e, de um modo geral, permitirá 

facilidade de análise de cenários diferentes, do ponto de vista da investigação. 

3.4 OS PARTICIPANTES 
Optou-se por implementar uma estratégia de recrutamento de participantes por chamada aberta, sem 

restrições. O objetivo é obter um grupo variado, com o maior número de participantes possível, de forma a 

gerar um conjunto de dados que seja diverso e represente o maior número possível de interações em cenário 

de interação com a televisão. A Tabela 6 apresenta as características dos participantes. 

Cada participante deverá, obrigatoriamente, inscrever-se e utilizar as suas credenciais para realização de 

tarefas e participação na componente de gamificação.  

 

  

O Grupo de Participantes Características

>Diverso

>Indiferenciado

>Voluntário

TABELA 6 - CONFIGURAÇÃO DO GRUPO DE PARTICIPANTES 
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CAPÍTULO IV – ARQUITETURA E REQUISITOS DA PLATAFORMA 

SPEECH-TO-PRIZE 
No seguimento da definição dos pilares apresentados no capítulo anterior, decidiu-se que a aplicação para 

dispositivos móveis seria o meio pelo qual se disponibilizariam as funcionalidades pertencentes ao Grupo de 

Participantes, e, em adição à aplicação, decidiu-se implementar um portal web, de gestão de conteúdos, onde 

se disponibilizaria funcionalidades pertencentes à Entidade. 

Neste capítulo começa-se por descrever detalhadamente a fase de planeamento com as especificações 

técnicas dos diferentes componentes da plataforma, de seguida são apresentadas as versões implementadas. 

A plataforma foi desenvolvida em ciclos, intercalados por avaliações de usabilidade com a aplicação para 

telemóvel (Capítulo V). Neste capítulo descreve-se a primeira versão (Versão Alfa 1) e, depois, a versão final. 

4.1 DESCRIÇÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO PLATAFORMA  
Decidiu-se implementar uma plataforma de Crowdsourcing composta por uma aplicação para telemóvel, 

onde será realizada a atividade de recolha de dados, e um servidor complementar para auxiliar as operações 

de processamento, armazenamento de dados e gestão dinâmica de conteúdos disponíveis na aplicação. A 

funcionalidade principal da plataforma será a capacidade de recolher frases, em formato áudio, de um grupo 

de participantes, converter as frases para texto através de speech-to-text15, e armazenar essa informação 

numa base de dados (Figura 20).  

As frases serão recolhidas, na aplicação cliente, em formato áudio, com recurso ao microfone do dispositivo, 

de forma a serem captadas com a maior naturalidade possível dos participantes. Depois de recolhidas, estas 

devem ser enviadas para o servidor por HTTP16, onde serão convertidas para texto com recurso a um sistema 

de transcrição automática de voz. Para a plataforma que se irá desenvolver irá utilizar-se o sistema de 

transcrição automática disponibilizado pela Google através da plataforma Google Cloud17. O sistema speech-

to-text possibilita a transcrição automática de várias línguas, incluindo português de Portugal, dado um 

ficheiro áudio. 

Depois da receção do conteúdo áudio, o servidor deve armazenar ambos os formatos, áudio e texto. Os 

ficheiros de áudio devem ser armazenados localmente e a respetiva informação textual da sua transcrição 

numa base de dados.  

 
15 Conversão automática de áudio para texto. 
16 Em português: Protocolo de Transferência de Hipertexto. É um protocolo de comunicação entre sistemas 
de informação que permite a transferência de dados entre redes de computadores Internet. 
17 https://cloud.google.com/ 

https://cloud.google.com/
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Finalmente, depois de processado o áudio, o servidor deve calcular o progresso do participante na 

componente de gamificação e devolver uma resposta de feedback juntamente com a transcrição do áudio 

submetido pelo participante. 

 

 

4.2 APLICAÇÃO 
A aplicação cliente será uma aplicação nativa, para os sistemas operativos mais populares. Será construída 

com recurso à framework JavaScript React Native18. A escolha da tecnologia a utilizar deve-se ao facto de a 

framework React Native possibilitar fazer uma única implementação que funcione, simultaneamente, nos 

dois sistemas operativos móveis mais populares (iOs, Android).  

4.2.1 FUNCIONALIDADES 

A aplicação será o meio que os participantes na atividade de Crowdsourcing utilizarão para submeter 

contributos.  

Relativamente às funcionalidades da aplicação, será implementada autenticação para, desse modo, 

salvaguardar a aplicação de uso indevido, de submissões fraudulentas, e como forma de poder monitorizar a 

atividade dos participantes. A autenticação será feita por um serviço externo de autenticação. 

Nomeadamente, irá utilizar-se a plataforma Firebase 19 por possuir ferramentas que permitem a 

implementação de um fluxo de autenticação seguro, incluindo a possibilidade de incorporar autenticação 

através de provedores externos como, por exemplo, o Facebook20, aumentando, assim, a acessibilidade da 

aplicação e, por consequência, a abrangência do público-alvo. 

 
18 https://facebook.github.io/react-native/ 
19 http://firebase.google.com 
20 https://www.facebook.com/ 

FIGURA  20 - ARQUITETURA DA PLATAFORMA DE CROWDSOURCING 

https://facebook.github.io/react-native/
http://firebase.google.com/
https://www.facebook.com/
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Adicionalmente à possibilidade de autenticar-se, a aplicação permitirá a submissão de frases através da 

realização de tarefas disponibilizadas, a gestão do perfil de participante e a visualização do progresso 

individual na componente de gamificação. 

ATORES 

Utilizador: Um utilizador corresponde a alguém que tenha descarregado a aplicação, mas não tenha efetuado 

a autenticação na aplicação. Este tipo de ator terá funcionalidades limitadas. 

Participante: Um participante corresponde a atores que tenham feito o registo na plataforma e a respetiva 

autenticação. Um participante tem acesso a ecrãs com informação personalizada sobre o seu progresso atual, 

e tarefas disponíveis para si.  

CASOS DE USO 

 

FIGURA  21 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO DA APLICAÇÃO 
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1.1 Registar-se 

• O Utilizador deve poder registar-se de forma a criar o seu perfil único ao qual ficará associado o 

seu progresso e a sua atividade. 

o Autorização: Utilizador 

 

1.2 Autenticar-se 

• Depois de efetuar o registo com sucesso, o Utilizador deve poder utilizar as suas credenciais 

para aceder a restantes funcionalidades da aplicação. A autenticação deve também estar 

preparada para permitir que um utilizador faça logout. 

o Autorização: Utilizador 

 

1.3 Configurar perfil 

• Depois de efetuar o registo e a respetiva autenticação, o Participante deve poder ter acesso à 

sua página de perfil. Nesta página deverá ser possível alterar a sua informação pessoal, nome 

de utilizador e as suas credenciais de autenticação. 

o Autorização: Participante 

 

1.4 Visualizar detalhes sobre o sorteio atual 

• O Participante deve poder visualizar um ecrã onde lhe são fornecidos detalhes sobre a 

componente de gamificação, incluindo o seu nível, o crachá e o progresso para o próximo nível. 

Adicionalmente, este ecrã deve fornecer informação acerca dos prémios disponíveis. 

o Autorização: Participante 

 

1.5 Ver tarefas disponíveis 

• O Participante deve poder visualizar as tarefas disponíveis na aplicação. Cada tarefa deve ser 

composta por atividades (micro-tarefas). 

o Autorização: Participante. 

 

1.6 Completar tarefa 

• O Participante deve poder completar tarefas. O Participante completa tarefas se completar o 

grupo de atividades a elas associados. A compleição de uma tarefa deve recompensar o 

participante com uma mensagem de progresso na componente de gamificação. 

o Autorização: Participante 

 

1.7 Repetir submissão 

• Aquando da realização de uma tarefa, um participante deve poder repetir a submissão, caso 

não se encontre satisfeito com esta. 

o Autorização: Participante 

 

1.8 Atribuir uma pontuação à transcrição de áudio 

• O Participante deve poder atribuir um valor à fiabilidade do sistema de transcrição automática 

de voz. Essa informação deverá ser armazenada pelo sistema e associada à submissão. 

o Autorização: Participante 
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4.3 SERVIDOR 
O servidor será implementado com recurso à tecnologia Asp .Net21. Optou-se por utilizar esta tecnologia por 

possuir vários benefícios. Em especial, o nível de segurança que proporciona, o facto de permitir efetuar, 

facilmente, operações com a base de dados e o facto de ser uma tecnologia madura com suporte contínuo 

ao longo de vários anos.  

O servidor ficará encarregue de conter toda a lógica de processamento das tarefas e gamificação. Será 

implementado, primariamente, em formato API Web, com rotas públicas ou endpoints22 para comunicação 

com a aplicação através de HTTP. Adicionalmente, possuirá uma componente gráfica BackOffice para permitir 

facilidade de gestão e análise dos dados submetidos pelos participantes na aplicação. 

Toda a informação permanente da plataforma de Crowdsourcing será registada numa base de dados SQL 

Server, através do servidor.  

4.3.1 API WEB 
A API será responsável por registar informação acerca das ações dos participantes na aplicação. As ações 

realizadas na aplicação serão comunicadas ao servidor através de pedidos/respostas à API via HTTP. A 

comunicação entre o servidor e um cliente será feita através de rotas públicas, uma rota para cada ação que 

requeira qualquer tipo de registo permanente de informação, aquisição de informação acerca do estado atual 

do participante, ou aquisição de informação acerca de tarefas disponíveis.  

ATORES 

Cliente: A API disponibiliza rotas públicas em formato URL, pelo que, qualquer tentativa de pedido a essa rota 

será proveniente de um cliente. O cliente, usualmente, será uma instância da aplicação a correr num 

determinado dispositivo móvel. Deve salientar-se, no entanto, que será implementado um sistema de 

autenticação para deteção da autenticidade do pedido. A autenticação será feita por token único para cada 

participante, gerado através das ferramentas disponibilizadas pelo Firebase. 

 
21 https://www.asp.net/ 
22 Uma rota ou endpoint é um caminho único, disponível através de um URL, para um recurso ou serviço de 
uma API. 

https://www.asp.net/


46 
 

CASOS DE USO 

 

2.1 Carregar estado atual 

• A API deve disponibilizar uma rota pública que permita ao Participante carregar informação sobre o 

seu estado atual, e o estado da plataforma. Esta rota deve incluir as funcionalidades 2.2, 2.3, 2.4 da 

API. 

o Autorização: Token Bearer 

o Método HTTP: POST 

2.2 Carregar dados do participante 

• A API deve disponibilizar uma rota pública que permita ao Participante carregar informação sobre o 

seu estado atual na plataforma. Essa informação deve incluir o seu progresso na componente de 

gamificação (nível, pontuação, bónus ativos).  

o Autorização: Token Bearer 

o Método HTTP: POST 

FIGURA  22 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO DA API 
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2.3 Carregar dados relativos ao mecanismo de gamificação 

• A API deve disponibilizar uma rota pública que permita ao Participante carregar dados relativos à 

componente de gamificação.  

o Autorização: Token Bearer 

o Método HTTP: POST 

2.4 Carregar dados de tarefas disponíveis 

• A API deve disponibilizar uma rota pública que permita ao Participante carregar dados relativos às 

tarefas disponibilizadas através do BackOffice. 

o Autorização: Token Bearer 

o Método HTTP: POST 

2.5 Transcrever áudio 

• A API deve disponibilizar uma rota pública que receba ficheiros de áudio para que estes possam ser 

convertidos em texto, com recurso a um sistema de reconhecimento automático de voz. A rota deve 

devolver a informação textual da transcrição como resposta.  

o Autorização: Token Bearer 

o Método HTTP: POST 

2.6 Registar submissão de participante 

• A API deve possuir uma rota que permita registar a informação quando o Participante confirma a 

sua submissão relativamente a uma determinada tarefa. 

o Autorização: Token Bearer 

o Método HTTP: POST 

2.7 Apagar dados de participante 

• A API deve possuir uma rota que possibilite a deleção dos dados de um Participante inscrito na 

plataforma. 

o Autorização: Token Bearer 

o Método HTTP: POST 

 

4.3.2 BACKOFFICE 
O BackOffice será uma componente do servidor com interface gráfica, onde um Administrador autenticado 

poderá monitorizar a atividade dos participantes no sistema e gerir a informação disponível na aplicação. 

Seguidamente irão apresentar-se diferentes casos de uso que atores podem ter com o BackOffice. Dividiram-

se as funcionalidades em diferentes áreas para facilitar a representação: Autenticação, gestão de conteúdo 

submetido, gestão de tarefas, gestão de sorteios e gestão de participantes.  Um esquema geral pode ser 

visualizado em Apêndice 2.1. 

ATORES: 

Utilizador: Denomina-se por utilizador qualquer ator que não tenha ainda efetuado a autenticação na 

plataforma. Este tipo de ator tem funcionalidades limitadas. 

Administrador: Um administrador é um ator que tem uma conta e efetuou a respetiva autenticação na 

plataforma, de modo a aceder a funcionalidades privilegiadas. 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO  

 

 

3.1.1 Autenticar-se 

• Um utilizador deve poder autenticar-se como administrador, no BackOffice, de forma a ganhar 

permissões de utilizador privilegiado. 

o Autorização: Utilizador 

3.1.2 Registar novo Administrador 

• Um Administrador deve poder registar credenciais de novos Administradores.  

o Autorização: Administrador 

3.1.3 Fazer logout 

• Um Administrador deve poder desconectar as suas credenciais do BackOffice. 

o Autorização: Administrador 

3.1.4 Ver página de perfil 

• Um Administrador deve ter acesso a uma página de perfil com detalhes sobre a sua conta. 

o Autorização: Administrador 

3.1.5 Alterar palavra-passe 

FIGURA  23 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO DO BACKOFFICE (AUTENTICAÇÃO) 
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• Um Administrador deve poder dirigir-se a uma página onde possa alterar a sua palavra-passe 

pessoal. 

o Autorização: Administrador 

3.2 Gestão de conteúdo submetido 

Diagrama de casos de uso 

 

3.2.1 Ver lista de submissões 

• Um Administrador deve poder ver a lista de todas as submissões registadas na plataforma.  

o Autorização: Administrador 

 

3.2.2 Descarregar conteúdo submetido 

• Um Administrador deve poder descarregar conteúdo submetido a partir da listagem de conteúdos. 

O conteúdo poderá ser descarregado em ficheiros áudio, texto, agrupadamente ou ficheiro 

individual. 

o Autorização: Administrador 

 

 

FIGURA  24 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO DO BACKOFFICE (GESTÃO DE CONTEÚDO SUBMETIDO) 



50 
 

3.2.3 Filtrar/Pesquisar submissões 

• Um Administrador deve ter ferramentas que lhe permitam facilmente localizar submissões. Tais 

ferramentas devem possibilitar a filtragem, pesquisa e ordenação da listagem de conteúdo 

submetido por participantes. 

o Autorização: Administrador 

 

3.2.4 Ver detalhes de submissões 

• Um Administrador deve poder selecionar uma submissão específica e visualizar informação 

relacionada mais detalhadamente. 

o Autorização: Administrador 

 

3.2.5 Ver lista de submissões rejeitadas 

• Um Administrador deve poder aceder a uma página onde sejam apresentadas todas as submissões 

feitas através da aplicação que os participantes não consideraram válidas. 

o Autorização: Administrador 
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3.3 Gestão de tarefas 

Casos de uso 

 

3.3.1 Ver lista de tarefas 

• O Administrador deve poder visualizar as tarefas disponíveis na plataforma.  

o Autorização: Administrador 

3.3.2 Reordenar tarefas 

• O Administrador deve poder definir a ordem das tarefas. A ordem definida na página de gestão de 

tarefas afetará a ordem pela qual estas aparecerão na aplicação cliente aos participantes na 

plataforma.  

o Autorização: Administrador 

3.3.3 Filtrar/Pesquisar tarefas 

• O Administrador deve possuir ferramentas para localizar facilmente uma tarefa. Tais ferramentas 

devem possibilitar a filtragem, pesquisa e ordenação da listagem de conteúdo submetido. 

o Autorização: Administrador. 

FIGURA  25 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO DO BACKOFFICE (GESTÃO DE TAREFAS) 
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3.3.4 Criar tarefa 

• Um Administrador deve poder criar uma tarefa nova. 

o Autorização: Administrador 

3.3.5 Editar/Apagar tarefa 

• Um Administrador deve poder editar os detalhes de uma tarefa, ou apagá-la por completo. 

o Autorização: Administrador 

3.3.6 Ver lista de atividades de uma tarefa 

• Um Administrador deve poder visualizar a lista de atividades que uma determinada tarefa possui. 

o Autorização: Administrador 

3.3.7 Adicionar nova atividades a uma tarefa 

• Um Administrador deve poder adicionar uma nova atividade a uma tarefa existente. 

o Autorização: Administrador 

3.3.7 Reordenar atividades de uma tarefa 

• Um Administrador deve poder definir a ordem das atividades pertencentes a uma determinada 

tarefa. A ordem definida na área de gestão de tarefas afetará a ordem pela qual as atividades 

aparecerão na aplicação cliente aos participantes na plataforma. 

o Autorização: Administrador 

3.3.8 Editar/Apagar atividades de uma tarefa 

• Um Administrador deve poder editar os detalhes relativos a uma atividade, ou apagá-la por 

completo. 

o Autorização: Administrador 
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3.4 Gerir Sorteios 

Casos de uso 

 

FIGURA  26 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO DO BACKOFFICE (GESTÃO DE SORTEIOS) 

3.4.1 Ver lista de sorteios agendados 

• Um Administrador deve poder dirigir-se a uma página onde lhe seja possível ver a lista de sorteios 

agendados. 

o  Autorização: Administrador 

3.4.2 Ver historial de sorteios 

• Um Administrador deve poder dirigir-se a uma página onde lhe seja possível ver a lista de sorteios 

já terminados. Essa lista deve conter informação sobre as datas do sorteios, os vencedores e os 

prémios atribuídos. 

o  Autorização: Administrador 

3.4.3 Criar sorteio 

• Um Administrador deve poder criar sorteios fornecendo informação sobre os prémios a atribuir, 

data de início e data de fim. 

o  Autorização: Administrador 
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3.4.4 Ver detalhes de sorteio 

• Um Administrador deve poder ver informação detalhada relativa a um sorteio ativo. 

o Autorização: Administrador 

3.4.5 Lançar sorteio 

• Um Administrador deve poder lançar um determinado sorteio. Depois de um sorteio lançado, os 

detalhes deste serão visíveis na aplicação cliente.  

o Autorização: Administrador 

3.4.6 Sortear vencedores 

• Depois de lançado um sorteio, o Administrador deve poder sortear aleatoriamente uma lista de 

vencedores. A lista de vencedores deve seguir as regras definidas na componente de de gamificação. 

o Autorização: Administrador 

3.4.7 Ver detalhes de participantes sorteados 

• Depois de sorteados os vencedores, o Administrador deve poder ver os detalhes dos vencedores 

sorteados. Esta funcionalidade tem a ver com o mecanismo de controlo de qualidade e prevenção 

de submissões fraudulentas. 

o Autorização: Administrador 

3.4.8 Confirmar vencedores sorteados 

• Um Administrador deve poder confirmar os vencedores de um sorteio lançado. Esta funcionalidade 

deve alterar o estado do sorteio lançado, dando-o como terminado. 

o Autorização: Administrador 
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3.5 Gestão de participantes 

Casos de uso 

3.5.1 Ver lista de participantes inscritos 

• Um Administrador deve poder ver a lista de todos os participantes inscritos através da aplicação 

cliente. 

o Autorização: Administrador 

3.5.2 Bloquear participante 

• Um Administrador deve poder bloquear participantes de aceder às funcionalidades da aplicação. 

o Autorização: Administrador 

3.5.3 Filtrar/Pesquisar participante 

• Um Administrador deve possuir ferramentas de filtragem e pesquisa que lhe permitam localizar 

facilmente um Participante. 

o Autorização: Administrador 

 

4.3.3 BASE DE DADOS 
O modelo de dados (Figura 28) deve estar preparado para responder ao objetivo de armazenamento do 

conteúdo recolhido a partir da aplicação cliente. Adicionalmente, também deve estar preparado para 

coordenar toda a atividade que acontecer na plataforma, entre o Grupo de Participantes e a componente de 

gamificação. 

FIGURA  27 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO DO BACKOFFICE (GESTÃO DE PARTICIPANTES) 
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FIGURA  28 - MODELO DE DADOS 

A base de dados deve conter quatro tabelas principais: uma tabela para armazenamento de informação 

destinada a identificar os participantes e a sua atividade (user), uma tabela para armazenamento de detalhes 

sobre as tarefas que se encontram disponíveis (task), uma tabela para armazenamento de informação sobre 

as submissões dos participantes (task_activities_users) e uma tabela para armazenamento de informação 

relativa a componente de gamificação (tournament).  

Apesar de se pretender implementar a autenticação através de meios externos (Figura 20), é necessário 

guardar informação sobre os participantes na base de dados para, desse modo, monitorizar a sua interação 

com as tarefas e componente de gamificação. Essa informação será registada na tabela user. Deverá conter 

um Identificador único que deve ser capaz de fazer a sincronização da informação dos participantes com o 

serviço de autenticação externa. Deve conter ainda toda a informação relativa ao progresso dos participantes 

na componente de gamificação. Depois de criado um registo de perfil através do Firebase, a aplicação cliente 

deve informar o servidor, com recurso a uma rota da API Web.  

A base de dados deve conter também uma tabela que guarde detalhes relativos às tarefas. Dessa maneira, 

será possível efetuar modificações, dinamicamente, ao conteúdo disponível na aplicação. A tabela task deve 

armazenar um identificador da tarefa e informação suficiente que possibilite a implementação das 

funcionalidades relativas à gestão de tarefas da plataforma. A tabela task deve funcionar em conjunto com a 

tabela task_activities, sendo que cada tarefa possui várias atividades. A tabela task_activities deve 

armazenar informação acerca de atividades, incluindo o estímulo a apresentar. Como referido em (3.1), irão 

existir dois tipos de estímulo, imagens e vídeo. As imagens serão armazenadas localmente, a base de dados 

armazenará o caminho do ficheiro na base de dados, os vídeos serão guardados em formato URL do Youtube. 
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Adicionalmente, tarefas serão agrupadas por conteúdo, essa informação será armazenada numa tabela 

auxiliar (contente_types). 

A base de dados deve conter ainda uma tabela para armazenar informação proveniente das submissões 

realizadas pelos participantes na plataforma, após a realização de uma tarefa. A tabela task_activities_users 

é de extrema importância pois guardará todos os dados relacionados com Interação por Linguagem Natural, 

e é nesta tabela que se encontrará a informação que poderá servir para responder à pergunta de investigação. 

Cada submissão por parte dos participantes será armazenada nesta tabela. A tabela deve registar, entre 

outros dados relevantes para a monitorização, os seguintes elementos: 

• Que Participante realizou a submissão 

• A submissão é relativa a que tarefa 

• A data em que ocorreu a submissão 

• O texto proveniente do sistema de reconhecimento automático de áudio 

Deve existir, adicionalmente, uma tabela que se destine a registar a informação relativa à compleição de uma 

tarefa representativa de um questionário de utilização. A tabela Questionnaire deve estar preparada para 

registar a informação relativa a uma série de questões e associá-la a um determinado utilizador. 

Finalmente, a base de dados deve conter uma tabela responsável por registar informação relativa aos sorteios 

associados aos mecanismos de gamificação. A tabela tournament deve armazenar informação sobre o 

período de duração de um determinado sorteio e informação sobre os prémios associados. Esta tabela deve 

ser complementada por uma tabela auxiliar, para registo do historial de resultados de sorteios realizados. 

Em adição ao modelo de dados principal, decidiu-se implementar um tipo de tarefa destinado a registar a 

opinião dos participantes da experiência de utilização da plataforma. Para tal, irá implementar-se uma tabela, 

tabela destinada a registar as respostas de cada participante a uma série de questões e associando-as ao 

identificador de utilizador. 

 

FIGURA  29 - TABELA QUESTIONNAIRE 

4.4 MECANISMOS DE INCENTIVO 

4.4.1 COMPONENTE DE GAMIFICAÇÃO 
Como referido no capítulo III, irá recorrer-se à atribuição de pontos para medição da atividade e progresso 

dos participantes, juntamente com níveis e crachás para reforçar o envolvimento e o estabelecimento de 

objetivos. 
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Os pontos serão atribuídos por cada atividade completada, depois da confirmação de submissão do 

Participante. A quantidade de pontos a atribuir deverá ser parametrizada no BackOffice, no momento da 

criação das atividades. A quantidade de pontos ganhos pelo Participante será o medidor do seu nível e crachá. 

Optou-se por implementar três níveis de desempenho: 

• Principiante: Participante com 100 pontos ou mais 

• Amador: Participante com 5000 pontos ou mais 

• Profissional: Participante com 10000 pontos ou mais 

Cada crachá desbloqueado permanecerá desbloqueado, mesmo se o Participante avançar para o nível 

seguinte. 

Como reforço da componente de gamificação, irá adicionar-se a atribuição pontos de bónus. Pensa-se que a 

atribuição de bónus servirá como incentivo adicional, principalmente para os participantes movidos por 

motivação extrínseca. Os participantes ganharão pontos a duplicar, pelas atividades que realizarem durante 

as primeiras 24 horas depois da sua inscrição na plataforma. Adicionalmente, para cada tarefa, se esta for 

realizada num período inferior a 12 horas depois de ser disponibilizada, serão atribuídos 2 pontos adicionais. 

4.4.2 RECOMPENSA MONETÁRIA 
A atribuição da recompensa monetária será feita com recurso a uma mecânica de sorteio. Os sorteios 

ocorrerão da seguinte forma:  

1. Os sorteios deverão ser criados por um administrador, a partir do BackOffice. Estes devem ter uma 

data de início e fim, bem como três prémios associados, um para cada nível de progresso da 

componente de gamificação. 

2. Depois de um sorteio lançado, os participantes que atingirem um determinado nível, ficam elegíveis 

para o prémio correspondente a esse nível. Desta forma, participantes com o nível principiante, são 

elegíveis a ganhar o prémio do sorteio para o nível principiante; participantes com o nível amador, 

ficam elegíveis a ganhar o prémio do sorteio para o nível principiante e amador; e participantes com 

o nível profissional, ficam elegíveis a ganhar todos os prémios. 

3. No final do período estipulado, um administrador deve sortear vencedores através do BackOffice, 

certificar-se que estes não submeteram conteúdo fraudulento, e confirmar os resultados. 

Depois de finalizado um sorteio, a pontuação dos participantes deve voltar a 0, de forma a manter os 

participantes envolvidos em próximos sorteios e como modo de minimizar o efeito negativo de 

desmotivação, que competições por leaderboards possam causar para novos utilizadores. 

4.5 Controlo DE QUALIDADE 
O controlo de qualidade das submissões será efetuado manualmente. O BackOffice deve implementar formas 

de listar participantes e as submissões a si associadas. Um administrador do BackOffice, deve então, possuir 

funcionalidades de bloquear um Participante que submeta múltiplos áudios fraudulentos. 

Uma submissão será considerada fraudulenta se contiver: 

• Áudio em silêncio 

• Áudio com frases sem sentido 

• Áudio sem relação com a tarefa 

Depois de bloqueado, o sistema deve limitar a atividade do Participante na aplicação, impedindo-o de 

submeter tarefas e ganhar pontos. Esta ação deve ser reversível, no entanto. 

4.6 SERVIÇOS EXTERNOS 
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Irão utilizar-se dois serviços externos para a implementação da plataforma de Crowdsouricng: Google Speech-

To-Text e Firebase. 

O Google Speech-To-Text é um serviço disponibilizado pela empresa Google, pertencente à plataforma 

Google Could que permite, facilmente, obter transcrição de áudio para texto, em diversas línguas, incluindo 

português de Portugal. Este serviço irá ser utilizado durante o processo de realização de uma tarefa, para 

transcrição automática do áudio submetido pelos participantes (Figura 35). Funciona através de uma API com 

uma rota pública que devolve uma resposta, dado um pedido corretamente formatado, em JSON (Figura 30).  

 

O Firebase, por sua vez, é uma plataforma Web que fornece uma quantidade variada de ferramentas que 

podem ser utilizadas por programadores para facilitar o processo de desenvolvimento de software. Para este 

projeto, irá utilizar-se a ferramenta de autenticação do Firebase. Esta ferramenta, adicionalmente à 

autenticação por email, permite implementar, facilmente, serviços de autenticação através de redes sociais. 

Esta funcionalidade é especialmente benéfica no caso de uma aplicação de Crowdsourcing por permitir 

implementar vários métodos de autenticação, aumentando a abrangência do público alvo, sem necessidade 

de despender de tempo para implementar diferentes métodos de autenticação, individualmente. 

4.7 Implementação 

4.7.1 VERSÃO ALFA 1 DA PLATAFORMA DE CROWDSOURCING SPEECH-TO-PRIZE 
Tendo o presente projeto sido desenvolvido iterativamente. Primeiramente, avançou-se para o 

desenvolvimento de uma versão alfa 23 , com as funcionalidades base da plataforma de Crowdsourcing. 

Considerou-se que, numa fase inicial, o mais importante seria concretizar o fluxo de realização de tarefas e 

submissão de contributos num protótipo testável, não somente a parte visual da aplicação, com a qual os 

participantes terão contacto, mas também a parte técnica de processamento e armazenamento da 

informação. Dessa forma foi possível assegurar que as funcionalidades relacionadas com a recolha de dados 

 
23 A versão alfa, em desenvolvimento de software, é a primeira fase do ciclo de desenvolvimento em que o 
produto tem o mínimo de funcionalidades para realização de testes (“What is an Alpha Version? - Definition 
from Techopedia,” n.d.).  

FIGURA  30 - FORMATO JSON DE UM PEDIDO À API DO SERVIÇO SPEECH-TO-TEXT DA 

PLATAFORMA GOOGLE CLOUD 
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ficariam implementadas da melhor maneira possível, permitindo o desenvolvimento das restantes 

funcionalidades partindo de uma base sólida.  

Na aplicação foi implementada a autenticação de utilizador e o fluxo de tarefa; no servidor, composto pela 

API e o BackOffice, implementaram-se: rotas de processamento de submissão e confirmação de submissão, 

na API; e implementaram-se mecanismos de autenticação e uma página de visualização de conteúdo 

submetido, no BackOffice. A página de visualização de conteúdo submetido, do BackOffice, permitiu 

facilmente comprovar se a informação estava, efetivamente, a ser processada e armazenada corretamente, 

depois de submetida pelos participantes. A Tabela 7 apresenta as funcionalidades implementadas na versão 

alfa. 

 

 

 

FLUXO DE REGISTO E AUTENTICAÇÃO (APLICAÇÃO) 

Para poder aceder às funcionalidades da aplicação, o Grupo de participantes deve registar os seus perfis na 

plataforma. Optou-se por implementar dois métodos de autenticação: Autenticação por email e autenticação 

com as credenciais do Facebook. Tal foi possível graças às funcionalidades disponibilizadas pela plataforma 

Firebase. 

Caso a aplicação seja lançada por um utilizador não autenticado, é apresentado o ecrã de início (Figura 31), 

onde o utilizador é solicitado a autenticar-se. Se o utilizador não se encontrar registado na plataforma, este 

poderá registar por email (Figura 32). O fluxo de registo por email requer que o utilizador verifique o seu 

email antes de poder utilizar a aplicação como mecanismo de controlo e prevenção de utilização fraudulenta. 

Depois da verificação de email, a aplicação solicita ao utilizador que introduza o nome de utilizador 

pretendido, antes de proceder para o ecrã de tarefa.  

A verificação de email, ou inserção de um nome de utilizador são requeridas quando um utilizador efetua o 

registo por email, caso este utilize o Facebook para efetuar login, esses dados, incluindo nome, endereço de 

email e fotografia de perfil, são recuperados diretamente do provedor e inseridos no sistema. 

Funcionalidade

1.1 Registo

1.2 Autenticação

1.3 Visualizar tarefas disponíveis

1.4 Completar fluxo de tarefa

1.4.1 Visualizar ecrã de tutorial da tarefa

1.4.2 Visualizar ecrã de atividade

1.4.3  Gravar áudio

1.4.4 Visualizar ecrã de feedback

1.4.5 Repetir atividade

1.4.6  Atribuir uma pontuação ao sistema de transcrição automática de voz

1.4.7  Confirmar gravação submetida

1.4.8    Visualizar ecrã de conclusão de desafio

2.2 Carregar dados do participante

2.5 Transcrever áudio

2.6 Registar submissão do participante

3.1 Autenticação

3.2.1 Ver lista de conteúdo submetido

3.2.3 Filtrar/Pesquisar submissões

3.2.4 Ver detalhes de submissões

Componente

Aplicação

API

BackOffice

Servidor

TABELA 7 - FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS NA VERSÃO ALFA DA PLATAFORMA DE CROWDSOURCING 
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FLUXO DE TAREFA (APLICAÇÃO) 

As tarefas foram implementadas com o fluxo representado na Figura 33. Depois de o Participante aceder ao 

ecrã onde lhe é permitido visualizar que existem tarefas disponíveis, este pode iniciar uma tarefa.  

FIGURA  31 - FLUXO DE AUTENTICAÇÃO 

FIGURA  32 - FLUXO DE REGISTO 
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O fluxo de realização de tarefa começa por apresentar um breve tutorial ao Participante sobre o que se 

pretende. De seguida, é apresentado o ecrã de atividade que apresenta um determinado conteúdo 

multimédia. Essencialmente, no ecrã de atividade, pretende-se que o Participante imagine, para si, que 

interação o conteúdo apresentado representa e registe a interação que imaginou submetendo-a, em formato 

clipe de áudio, através do microfone do dispositivo. O ecrã de atividade permite ao Participante gravar 

excertos de áudio proveniente do microfone.  

Depois de submetido o áudio, este é enviado ao servidor através de um pedido à rota pública da API 

correspondente e processado (Figura 35). O servidor, depois, devolve uma resposta à aplicação contendo a 

transcrição em texto do áudio submetido, que é exibida como feedback ao Participante, no ecrã de revisão 

da submissão. Nesse ecrã, o Participante deve então avaliar o sistema de transcrição, atribuindo uma 

pontuação à fiabilidade da transcrição. Depois de avaliada a transcrição, o Participante pode confirmar a 

submissão, ou repetir, caso não se sinta satisfeito.  

No final de todas as atividades pertencentes à tarefa completadas, é apresentado o ecrã de conclusão de 

tarefa. Esse ecrã possui uma mensagem de recompensa e informação acerca do progresso do Participante na 

componente de gamificação.  

 

FIGURA  33 - FLUXO DE TAREFA (VERSÃO ALFA) 

   

 

 

 

FIGURA  34 - ECRÃ DE ATIVIDADE, ECRÃ DE REVISÃO DE SUBMISSÃO E ECRÃ DE CONCLUSÃO DA TAREFA (VERSÃO ALFA) 
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PROCESSAMENTO DE SUBMISSÕES 

Todas as submissões feitas pelo Grupo de Participantes são processadas e armazenadas no servidor através 

da rota da API de processamento de atividades. Depois de submetida uma frase em formato áudio, através 

da aplicação, a informação relativa à submissão é enviada ao servidor, incluindo o ficheiro áudio, para que 

este possa ser processado. O processamento envolve enviar o ficheiro de áudio ao serviço externo de 

transcrição automática de voz, que transcreve o conteúdo. O servidor, posteriormente, recebe a informação 

da transcrição associada à submissão de áudio e regista-a na base de dados. A informação da transcrição é 

depois devolvida à aplicação como resposta. Uma ilustração deste processo pode ser vista na Figura 35. 

Após o processo de submissão descrito no fluxo de tarefa, o Participante tem a opção de repetir a submissão, 

caso não se sinta satisfeito, ou confirmar a sua submissão. Optou-se por armazenar dados de todas as 

submissões na base de dados do servidor, mesmo as rejeitadas pelos participantes, para efeitos de análise 

posterior de dados. A confirmação ou repetição da submissão é uma ação que só tem impacto na 

componente de gamificação. Ao confirmar, o Participante informa o sistema que deseja receber pontos pela 

submissão e avançar na tarefa. 

 

 

LISTAGEM DE CONTEÚDO SUBMETIDO (BACKOFFICE) 

Na versão alfa 1 implementou-se o esqueleto do BackOffice, com o mínimo de funcionalidades necessárias.  

Implementou-se o sistema de registo e autenticação de administradores, e uma interface gráfica em formato 

Dashboard para a gestão de conteúdos. Como se pode ver na Figura 36, as funcionalidades relacionadas com 

a autenticação foram implementadas com ligações através de uma barra de navegação superior; 

adicionalmente, implementou-se uma barra lateral para navegação entre as várias áreas de gestão de 

conteúdo da plataforma de Crowdsourcing. As áreas de gestão de conteúdos da plataforma incluíram: gestão 

de conteúdo submetido; gestão de tarefas; e gestão de participantes.  

FIGURA  35 - PROCESSO DE TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO PARA TEXTO 
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Para a versão alfa 1, somente a área de gestão de conteúdos foi implementada. Nesta área, um administrador 

pode aceder a uma listagem com detalhes de todas as submissões áudio submetidas pelos participantes e a 

possibilidade de descarregar os respetivos ficheiros em formato áudio. Em simultâneo, possibilita a filtragem 

e pesquisar conteúdo. 

4.7.2 VERSÃO FINAL DA PLATAFORMA DE CROWDSOURCING SPEECH-TO-PRIZE  

APLICAÇÃO 

Na aplicação, adicionalmente à introdução de melhorias à versão alfa, acrescentaram-se as restantes 

funcionalidades disponíveis aos participantes, nomeadamente, implementou-se o ecrã de configuração de 

perfil, o ecrã de visualização de detalhes relacionados com progresso do Participante na componente de 

gamificação e um ecrã de definições para o sistema de reconhecimento automático de voz. Adicionalmente, 

também se acrescentaram vários ecrãs tutoriais, bem como ecrãs de informação.  

A Figura 37 mostra o mapa de navegação completo da aplicação.  

FIGURA  36 - PÁGINA DE VISUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO SUBMETIDO (VERSÃO ALFA DO BACKOFFICE) 
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ALTERAÇÕES RELATIVAMENTE À VERSÃO ALFA  

Uma alteração transversal na aplicação foi a renomeação do termo “tarefas” para o termo “desafios” em 

todos os ecrãs. Pensa-se que, deste modo, as tarefas ficam mais em linha com a abordagem baseada em 

gamificação da aplicação do ponto de vista do Participante. Em adição, comparativamente à versão alfa, 

efetuaram-se outras alterações que se centraram, maioritariamente, no ecrã de desafios e no fluxo de 

realização de tarefas.  

No ecrã de desafios (Figura 38) modificou-se a imagem de perfil para uma imagem mais representativa de 

um Participante; acrescentou-se um menu lateral, para facilitar a navegação entre as várias áreas da 

aplicação; moveu-se o ícone de log out para o menu lateral; e adicionou-se informação relacionada com o 

sistema de bónus da componente de gamificação na parte inferior do ecrã, passando assim a exibir 

informação relevante, caso existam bónus ativos associados à tarefa disponível. 

No fluxo de tarefa fizeram-se várias alterações: no ecrã de atividade acrescentou-se uma barra de progresso 

mais explícita; alterou-se a barra de progresso de forma a apresentar o progresso em forma de barra 

preenchida em percentagem; alterou-se a informação sobre a atividade atual para informação mais explícita; 

alterou-se o ícone de informação e moveu-se para um local mais acessível no ecrã. 

FIGURA  37 - MAPA DE NAVEGAÇÃO (VERSÃO FINAL DA APLICAÇÃO) 
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Ainda no fluxo de tarefa, optou-se por remover o ecrã de confirmação de submissão para tornar o processo 

de realização de tarefa mais rápido (Figura 39). As funcionalidades do ecrã de confirmação foram adicionadas 

ao ecrã de revisão da submissão (Figura 39). Acrescentou-se um botão de repetição de submissão junto do 

feedback da transcrição e a confirmação da submissão passou a efetivar-se depois da atribuição de uma 

pontuação ao sistema de transcrição de áudio.  

    

 

 

 

CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE TAREFAS  

Para a versão final da app, foi implementado o carregamento dinâmico de tarefas existentes no servidor. O 

carregamento funciona de forma sincronizada entre o BackOffice, a API e a aplicação (Figura 40, 41). 

Para que uma tarefa fique disponível, um administrador deve criar a tarefa através das funcionalidades 

disponibilizadas no BackOffice. Depois da tarefa criada, ficará disponível através da rota pública 

“retrieveTask” da API.  

FIGURA  38 - ECRÃ DE DESAFIOS  FIGURA  39 - ECRÃ DE REVISÃO DE 

SUBMISSÃO 
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Na aplicação, o carregamento é feito no momento em que se acede ao ecrã de desafios (Figura 38). Durante 

o carregamento, a aplicação faz um pedido à rota da API para requerer as tarefas disponíveis ao Participante 

autenticado. Do lado da API, a informação é recolhida da base de dados e depois devolvida ao cliente. Caso 

existam tarefas disponíveis para o Participante, a aplicação exibe o botão de início de desafio, caso contrário, 

o ecrã mostra uma mensagem a informar o Participante que não existem tarefas disponíveis.  

 

 

 

ECRÃS DE INSTRUÇÕES 

Adicionaram-se vários tutoriais à aplicação para manter os participantes informados dos objetivos e, desse 

modo, haver uma maior probabilidade que as tarefas sejam executadas corretamente. 

Implementaram-se quatro ecrãs de instruções na aplicação: 

• O tutorial inicial (Figura 42) é exibido na primeira utilização da aplicação. Serve para informar o 

utilizador, de uma maneira geral, do que se pretende, aliciando-o ao mesmo tempo, com detalhes 

sobre a componente de gamificação;  

• Adicionou-se também um tutorial antes do início de cada tarefa (Figura 43) com uma breve 

introdução sobre como se realiza a atividade; 

• Acrescentou-se ainda informação adicional, opcional, ao ecrã de atividade (Figura 44), em modo 

overlay, por cima dos elementos, para clarificar o significado de cada item presente no ecrã;  

• Finalmente, também se adicionou uma página opcional “Sobre” (Figura 45) ao menu lateral, com 

informação mais detalhada acerca do contexto da aplicação, os seus objetivos, e o funcionamento 

de um sistema de Interação por Linguagem Natural.  

FIGURA  40 - PROCESSO DE CRIAÇÃO DE TAREFA 

FIGURA  41 - PROCESSO DE VISUALIZAÇÃO DE TAREFAS DISPONÍVEIS 
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ECRÃ DE DETALHES DE SORTEIO 

Como definido em (4.4.1), utilizou-se pontificação e níveis em conjunto com crachás. Na aplicação 

implementou-se um ecrã onde o Participante pode visualizar detalhes sobre o seu progresso na componente 

de gamificação da plataforma de Crowdsourcing. Este ecrã está dividido em três secções: Uma secção com 

FIGURA  43 - ECRÃ DE TUTORIAL DE 

DESAFIO 

FIGURA  44 – OVERLAY DE 

INFORMAÇÃO DE ATIVIDADE 
FIGURA  45 - ECRÃ “SOBRE” 

FIGURA  42 - ECRÃ DE TUTORIAL 

INICIAL 
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detalhes gerais do Participante, uma secção com a informação relativa aos crachás desbloqueados e uma 

secção onde o Participante pode visualizar os prémios a serem oferecidos (Figura 46, 47). 

Na secção de detalhes é apresentado um resumo do estado do Participante: nome, fotografia, nível e 

quantidade de pontos acumulados. Na secção dos crachás, é apresentada informação visual sobre os crachás 

desbloqueados pelo Participante. Adicionalmente, esta secção apresenta um barra de progresso. Este 

elemento exibe, em percentagem, a quantidade de pontos que o Participante precisa de acumular para 

desbloquear o próximo crachá.  O ecrã de gamificação apresenta ainda uma secção que exibe os diferentes 

prémios a serem atribuídos para cada nível alcançado.  

Pensa-se que, tanto a barra de progresso para desbloquear o próximo crachá, como a indicação dos prémios 

a serem sorteados para os respetivos níveis irão incentivar os participantes a continuarem engajados, 

estabelecendo objetivos de pontuação, como de acordo com a teoria de estabelecimento de objetivos 

(Capítulo II). 

    

 

ECRÃ DE PERFIL DE PARTICIPANTE 

O ecrã de perfil de Participante (Figura 48) permite ao Participante alterar as suas informações pessoais como 

nome e password. Este ecrã permite ainda apagar a conta de utilizador e a atividade na plataforma. 

QUESTIONÁRIO DE UTILIZAÇÃO 

De modo a facilitar e automatizar a avaliação das motivações dos participantes, implementou-se um tipo de 

tarefa que apresenta um questionário na aplicação. O questionário apresenta um total de sete itens, 

construídos com recurso ao modelo de análise presente na Tabela 12, e tem como objetivo recolher a 

caracterização dos participantes, o nível da sua motivação intrínseca e o nível da sua motivação extrínseca. 

FIGURA  46 - ECRÃ DE DETALHES DE 

SORTEIO 
FIGURA  47 - ECRÃ DE DETALHES DE 

SORTEIO 
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Na Figura 49 pode observar-se a demonstração do preenchimento de um item de questionário destinado a 

medir a satisfação dos participantes, medida numa escala de likert, de “concordo totalmente” a “discordo 

totalmente”. Na figura 49, a frase “Realizar os desafios apresentados na aplicação Speech-To-Prize é um bom 

passatempo” é apresentada e o Participante deve responder pressionando numa das respostas. 

Uma explicação mais detalhada sobre a construção dos itens de questionário e a metodologia de avaliação 

adotada será apresentada posteriormente neste documento (Capítulo IV). 

API 

As respetivas rotas públicas foram acrescentadas à API para registar e auxiliar as operações implementadas 

na versão final da aplicação. Nomeadamente, adicionou-se uma rota para requerer informação sobre o 

estado atual do sorteio, uma rota para carregar tarefas criadas e disponibilizadas pelos administradores 

através do BackOffice e uma rota para apagar contas de utilizador. 

Todas as rotas foram implementadas de acordo com o padrão de implementação de controladores da 

tecnologia Asp.Net: o nome da rota, seguido pela palavra Controller. Todas as rotas recebem um parâmetro 

do tipo HttpRequest: que processa o pedido num método público com o nome ProcessRequest e devolve um 

objeto do tipo HttpActionResult (Figura 50). 

Na Figura 50 é possível ver as rotas implementadas:  

• A rota Upload é a rota encarregue de receber as submissões e efetuar a transcrição de áudio.  É 

nesta rota que é efetuado um pedido à API do serviço de transcrição. 

• A rota TournamentInfo simplesmente verifica o estado do sorteio atual, caso exista algum torneio a 

decorrer, e quais os prémios a ele associados. Depois retorna essa informação como resposta. 

• A rota submitActivity trabalha em conjunto com a rota Upload. Esta rota apenas confirma que o 

Participante deseja registar a sua submissão. Todo o processamento relativo à atividade é efetuado 

na rota Upload. 

FIGURA  48 - ECRÃ DE PERFIL FIGURA  49 - QUESTIONÁRIO DE 

UTILIZAÇÃO 
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• A rota RetrieveTask faz um pedido à base de 

dados sobre informação acerca das tarefas 

disponíveis, bem como das tarefas que o 

Participante que efetuou o pedido já realizou 

e depois retorna essa informação como 

resposta. 

• A rota RegisterUser serve como meio de 

inscrever o utilizador no servidor. Esta rota 

também devolve informação acerca do 

percurso do utilizador na componente de 

gamificação, pontos e ranking.  

• Quando um utilizador efetua o registo na app, 

esta rota serve para registá-lo como 

participante. Caso o utilizador já esteja 

registado, esta rota devolve simplesmente o 

seu progresso na plataforma. 

• A rota LoadAppData simplesmente efetua as 

operações das rotas RegisterUser, 

RetrieveTask e TournamentInfo numa só 

chamada. A aplicação chama esta rota quando 

é iniciada. 

• A rota Questionnaire recebe o conjunto de 

dados relativos ao preenchimento do 

questionário de utilização, associa-o ao 

utilizador, e faz o registo na base de dados. 

BACKOFFICE 

Quanto ao BackOffice, acrescentaram-se funcionalidades de gestão dinâmica de tarefas, gestão dinâmica de 

sorteios e gestão de participantes inscritos na plataforma.  

A Figura 51 demonstra o mapa de navegação da versão final do BackOffice, com todas as funcionalidades 

implementadas.  

FIGURA  51 - MAPA DE NAVEGAÇÃO DO BACKOFFICE 

FIGURA  50 - ROTAS DA API WEB 
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GESTÃO DE CONTEÚDO SUBMETIDO 

A página de visualização de conteúdo submetido (Figura 52), implementada inicialmente na versão alfa, 

sofreu algumas alterações. Para a versão final, acrescentou-se a possibilidade de descarregar o conteúdo 

submetido em formato áudio e a possibilidade de descarregar informação detalhada de cada submissão em 

formato CSV. Adicionalmente, criou-se uma ligação separada para listagem de submissões rejeitadas pelos 

participantes, para maior facilidade de análise dos dados, do ponto de vista da investigação. 

 

 

GESTÃO DE TAREFAS 

A gestão de tarefas é uma das funcionalidades mais importantes da plataforma, pois possibilita a introdução 

dinâmica de conteúdo, o que afeta diretamente a recolha de dados. Do ponto de vista da presente 

investigação, esta funcionalidade enriquece-a fortemente pois a plataforma passa a permitir testar, 

facilmente, vários cenários para uma análise mais aprofundada. 

A página de gestão de tarefas foi implementada de forma a listar os detalhes das tarefas introduzidas pelo 

administrador, fornecendo funcionalidades adicionais de reordenação, adição, deleção e notificação de 

participantes. As tarefas introduzidas na área de gestão de tarefas aparecem dinamicamente na aplicação, 

caso sejam requisitadas através da API. A ordem de tarefas configurada nesta página será a ordem pela qual 

os participantes receberão as tarefas na aplicação. Como se pode ver na Figura 53, a reordenação de tarefas 

pode ser executada clicando na respetiva seta para o efeito. 

FIGURA  52 - PÁGINA DE VISUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO SUBMETIDO (VERSÃO FINAL DO BACKOFFICE) 
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 Adicionalmente, a área de gestão de tarefas permite ainda a criação de novas tarefas, ativação, deleção, e 

possibilidade de configurar as atividades pertencentes a uma tarefa. 

 

A configuração de atividades funciona da seguinte forma: Depois de selecionada uma tarefa, é apresentada 

a listagem de atividades que contém (Figura 54). O administrador pode adicionar, remover e reordenar as 

atividades que são exibidas na aplicação, relativas a uma determinada tarefa. Na Figura 54 pode ver-se o 

exemplo de visualização de detalhes relacionados com uma tarefa específica, a Tarefa 10, neste exemplo. A 

figura demonstra que a tarefa tem atividades com estímulo multimédia do tipo imagem, contém três 

atividades visíveis, que valem cinco pontos cada. Esta página permite ainda a adição, edição e remoção de 

atividades da tarefa. 

FIGURA  53 - ÁREA DE GESTÃO DE TAREFAS 

FIGURA  54 - PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO DE ATIVIDADES DA TAREFA 
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GESTÃO DE SORTEIOS 

O BackOffice permite também a configuração da componente de gamificação. Na página de gestão de 

sorteios (Figura 56), os Administradores têm a possibilidade de consultar a lista de sorteios agendados, 

agendar um novo sorteio ou dar início a um sorteio agendado. Após a criação de um sorteio, são 

apresentadas, automaticamente, as tarefas que estão ativas durante o período de tempo do sorteio (Figura 

56). Adicionalmente, nesta área, os administradores podem aceder ao historial de sorteios decorridos e aos 

prémios oferecidos. 

A área de gestão de sorteios dá acesso ainda à página de detalhes do sorteio ativo (Figura 55), onde um 

Administrador pode visualizar detalhes e sortear vencedores. Na página de detalhes de um sorteio ativo, um 

Administrador pode sortear vencedores, que serão selecionados consoante o definido na componente de 

gamificação (4.4.1). A seleção dos vencedores é processada segundo um algoritmo baseado na Class 

Random24 da framework .NET (Figura 55). 

Depois de sorteados um conjunto de vencedores, o administrador pode escolher visualizar as submissões dos 

participantes selecionados. Isto facilita o processo de controlo de qualidade (sítio) dos vencedores, 

certificando que estes não ganharam pontos de forma fraudulenta. 

 

 
24 Gerador de números aleatórios ( https://docs.microsoft.com/en-
us/dotnet/api/system.random?view=netframework-4.8 ) 

FIGURA  55 - PÁGINA DE VISUALIZAÇÃO DE DETALHES DE SORTEIO ATIVO 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.random?view=netframework-4.8
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.random?view=netframework-4.8
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FIGURA  57 - ALGORITMO DE SORTEIO DE VENCEDORES (C#) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  56 - ÁREA DE GESTÃO DE SORTEIOS 
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GESTÃO DE PARTICIPANTES 

Na área de gestão de participantes, são apresentados todos os participantes inscritos através da aplicação 

móvel bem como os seus detalhes. Nesta página, o administrador tem a possibilidade de visualizar as 

submissões feitas pelos Participantes, e ativar ou bloquear o acesso destes à aplicação. Também é permitido 

ao administrador filtrar o conteúdo por status (ativo ou bloqueado), e fazer uma pesquisa textual. Esta página 

foi criada, principalmente, para apoio ao controlo de qualidade e como forma de diminuir utilizações 

fraudulentas da aplicação. 

 

 

MECANISMO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES  

Implementou-se a possibilidade de envio de notificações a dispositivos com a aplicação instalada, como 

forma adicional de cativar a atenção do Grupo de Participantes sobre o estado da plataforma. É possível 

informar o Grupo de Participantes sobre novas tarefas introduzidas, como demonstrado na Figura 53 e 

exemplificado na Figura 59, abaixo; também é possível informar estes sobre novos sorteios lançados, como 

demonstrado na Figura 56; e também informá-los sobre o fim de um torneio, que ocorre automaticamente 

quando um Administrador dá o sorteio ativo por terminado.  

  

FIGURA  58 - ÁREA DE GESTÃO DE PARTICIPANTES 

FIGURA  59 - NOTIFICAÇÃO DE NOVO DESAFIO 
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CAPÍTULO V – AVALIAÇÃO 
Nesta secção descreve-se o trabalho relacionado com a avaliação e validação da plataforma desenvolvida. 

Devido à complexidade do artefacto e limitações de tempo, a avaliação focou-se, somente, na componente 

da plataforma que deu origem à presente investigação e com a qual os participantes terão contacto direto – 

a aplicação para dispositivos móveis. 

Foram realizados dois ciclos de avaliações durante a realização da presente investigação. O primeiro ciclo de 

avaliação foi realizado em paralelo ao desenvolvimento da aplicação. Foram realizadas três avaliações de 

usabilidade com o objetivo de testar as funcionalidades base e recolher sugestões de melhoria por parte de 

utilizadores. O segundo ciclo de avaliação foi realizado depois de finalizado o desenvolvimento da aplicação, 

onde se analisou o desempenho da aplicação em cenário real de recolha de dados por Crowdsourcing. 

5.1 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR 
O termo usabilidade é mais facilmente explicado quando se fala em nível, ou grau de usabilidade. O nível de 

usabilidade de um produto pode ser descrito como a capacidade deste de ser utilizável. Uma das definições 

mais citadas para descrever o termo pretence à Norma International ISO 9241, que define usabilidade como 

sendo “the extent to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified 

goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use” (1998).  

Atualmente, existem várias técnicas que podem ser utilizadas para medir o nível de usabilidade de um 

determinado produto, dentre as quais os testes/avaliações de usabilidade (Kuniavsky, 2003). Testes de 

usabilidade são entrevistas estruturadas destinadas a avaliar funcionalidades ou características específicas 

(Kuniavsky, 2003). 

A Tarefa de uma plataforma de Crowdsourcing, sendo decisiva para garantir que o propósito de recolha de 

dados seja alcançado, deve ser desenhada de forma a ser orientada para o utilizador (user-driven), como 

descrito no capítulo I. Por esse motivo, e de forma a maximizar o nível de usabilidade da tarefa na plataforma 

implementada, optou-se por seguir um processo de desenvolvimento próximo da abordagem User-Centered 

Design (“User-Centered Design Basics | Usability.gov,” n.d.), através da realização de testes, faseadamente, 

ao longo das várias iterações da aplicação. Esta abordagem possui vários benefícios, dentre os quais a sua 

eficiência em detetar rapidamente erros comuns de usabilidade (“Benefits of User-Centered Design,” 2017). 

Idealmente, é recomendado que se iniciem testes o mais cedo possível no ciclo de desenvolvimento devido 

ao facto de, nas fases iniciais, existir uma maior facilidade em efetuar modificações no rumo de um produto. 

No decorrer do desenvolvimento deste projeto efetuaram-se três fases de avaliações de usabilidade. As 

melhorias recolhidas serviram para ajudar a desenvolver uma versão da aplicação pronta para utilização em 

cenário real de Crowdsourcing. 

5.1.1 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE (VERSÃO ALFA 1) 

PROPÓSITO 

O propósito da realização de uma avaliação de usabilidade à versão alfa 1 da aplicação foi de testar as 

funcionalidades base o mais cedo possível, de modo a identificar possíveis defeitos e, desse modo, melhorar 

a versão final. Concretamente, foi pedida a opinião a avaliadores relativamente aos seguintes ecrãs da 

aplicação: 

• Ecrã Inicial 

• Ecrã de desafios 

• Fluxo de tarefa 

o Ecrã de tutorial de tarefa 

o Ecrã de atividade 
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o Ecrã de revisão de submissão 

o Ecrã de confirmação de submissão 

o Ecrã de conclusão de tarefa 

Especificamente, foram analisadas as seguintes dimensões: 

• Clareza das instruções fornecidas para realização de tarefas 

• Perceção do utilizador dos elementos presentes na interface 

• A eficácia do fluxo de tarefas 

 

AMOSTRA 

A amostra, para esta avaliação, foi uma amostra por conveniência (Blaxter, Hughes, & Tight, 2010), com seis 

participantes (Nielsen, 2000). A amostra selecionada foi constituída por especialista em ciclos de 

desenvolvimentos de software (Gráfico 1, 2, 3), com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos de idade, 

com habilitações literárias ao nível da Licenciatura, Mestrado e Doutoramento.  
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GRÁFICO 2 - EXPERIÊNCIA EM AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DOS AVALIADORES 

 

GRÁFICO 1 - EXPERIÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DOS AVALIADORES 
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METODOLOGIA 

A avaliação foi realizada com recurso a um dispositivo móvel Motorola Moto G3, com o sistema operativo 

Android. Efetuaram-se entrevistas estruturadas, com duração de 20-30 minutos, que consistiram de várias 

etapas (Apêndice 3.1) que os participantes tiveram que completar. As entrevistas foram conduzidas pelo 

autor da presente investigação, em ambiente controlado, com recurso à gravação de áudio para análise 

posterior. Adicionalmente, para cada etapa da entrevista, foi registada informação sobre se os participantes 

as concluíram com sucesso. 

A tarefa de Crowdsourcing utilizada continha uma mistura de atividades que apresentavam pictogramas e 

imagens (Figura 60). As primeiras três atividades apresentavam pictogramas e as restantes três apresentavam 

imagens de conteúdo televisivo real.  
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GRÁFICO 3 - EXPERIÊNCIA NO USO DE APLICAÇÕES PARA TELEMÓVEL GAMIFICADAS DOS 

AVALIADORES 
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FIGURA  60 - ESTÍMULOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DA VERSÃO ALFA 1 DA APLICAÇÃO 

 

PROCEDIMENTO 

Começou-se por introduzir o projeto aos participantes, sublinhando o propósito do teste e a importância das 

sugestões dos participantes para o desenvolvimento futuro do produto. 

De seguida, foi entregue um dispositivo com a aplicação a correr, com uma tarefa de Crowdsourcing 

composta por seis atividades e pedido aos participantes que percorressem o fluxo de tarefas apresentado.  

No final da avaliação foi pedido aos participantes que preenchessem um questionário SUS (Brooke, 1996), 

como métrica adicional para medição do nível de usabilidade da aplicação. 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE USABILIDADE  

De um modo geral, após a avaliação realizada com a versão alfa 1, foi possível verificar que a aplicação teve 

uma receção positiva por parte dos especialistas envolvidos (Apêndice 3.3, 3.4). Não existiram grandes 

dificuldades relativamente aos elementos que foram testados (Tabela 8) (Apêndice 3.1). 

 

 

1 2 3 4 5 6
a.i

b.i

b.ii

c.i

c.ii

c.iii

d.i

d.ii

e.i

e.ii

f.i

g.i

g.ii

Participantes
Etapa

Etapas concluidas com sucesso

Etapas concluidas com sucesso + sugestões 

Etapas não concluidas

TABELA 8 - RESULTADOS DA ENTREVISTA ESTRUTURADA (VERSÃO ALFA 1) 
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Os resultados dos testes SUS tiveram uma pontuação de 70, o que coloca a aplicação acima da média de 68 

(Figura 61) na escala de usabilidade. 

 

FIGURA  61 - ESCALA DE USABILIDADE SUS 

Relativamente à clareza das instruções fornecidas, nenhum dos participantes demonstrou especial 

dificuldade em perceber o que se pretendia na tarefa. Mesmo que não percebessem tudo de imediato, todos 

os participantes foram capazes de realizar a tarefa até ao fim, depois da primeira atividade realizada. 

Quanto aos elementos da interface, foi possível recolher sugestões relativamente a estes. A maior parte das 

sugestões foram unânimes, e foram direcionadas para ícones que causavam inconsistências. 

Relativamente ao fluxo de tarefas; pelos resultados obtidos, foi possível concluir que o fluxo de tarefas estava 

corretamente implementado, de forma a que os participantes percebessem facilmente o que se pretendia. 

Houve alguns pontos que se levantaram relativamente ao ecrã de confirmação de submissão, no entanto, 

que tiveram a ver com a sua pertinência. 

As sugestões recolhidas durante esta avaliação de usabilidade (Apêndice 3.4), serviram para direcionar o 

desenvolvimento no seguimento da investigação. 

5.1.2 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR (VERSÃO ALFA 2) 

PROPÓSITO 

A avaliação realizada à versão alfa 2 da aplicação foi mais robusta, comparativamente à iteração anterior. 

Esta avaliação foi realizada com o objetivo de testar, não só a usabilidade, mas, adicionalmente, a experiência 

de utilizador em geral, com o objetivo de recolher sugestões de melhorias junto do público-alvo. 

Para esta fase de avaliações, a aplicação foi entregue aos participantes sem uma explicação explícita do seu 

propósito com o objetivo de observar se estes seriam capazes de deduzir, através da informação fornecida 

nos tutoriais da aplicação, o que se pretendia.  

Nesta fase, para cada área da aplicação, foram analisados os seguintes elementos: 

• Ecrã de Tutorial Inicial 

o Clareza do tutorial 

o Capacidade do tutorial de introduzir o funcionamento geral da app ao utilizador 

• Ecrã de desafios 

o Clareza dos elementos apresentados 

o Perceção do utilizador da informação/elementos apresentada no ecrã: pontos, menu 

hambúrguer, botão de iniciar desafio 

• Fluxo de tarefa 

o Clareza do tutorial da tarefa 

o Perceção do participante dos elementos no ecrã de atividade: barra de progresso, conteúdo 

multimédia, botão de gravação 

o Execução correta de atividades 
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o Perceção do participante dos elementos no ecrã de revisão do áudio submetido: ícones de 

atribuição de pontuação à transcrição de áudio 

o Execução correta do fluxo de tarefa 

o Efeito dos elementos de gamificação, apresentados no ecrã de conclusão da tarefa, na 

motivação do participante 

• Ecrã de Perfil 

o Facilidade de alteração de informações pessoais 

• Ecrã de informações de sorteio 

o Clareza de apresentação da componente de gamificação ao participante: mecânica de 

sorteio, níveis, pontuação   

AMOSTRA 

Para esta avaliação, tentou-se reunir uma amostra que representasse o público-alvo. A amostra de 

participantes foi uma mostra por conveniência (Blaxter et al., 2010), com cinco participantes (Nielsen, 2000), 

constituída por indivíduos com perfis diferentes, de acordo com a dinâmica do formato Crowdsourcing de 

participação aberta (Hosseini et al., 2014; Jeff, 2016).  

 

TABELA 9 – PERFIL DOS PARTICIPANTES (VERSÃO AFLA 2) 

Participante Género  Idade 

Participante 1 Masculino 39 

Participante 2 Feminino 23 

Participante 3 Feminino 63 

Participante 4 Feminino 25 

Participante 5 Masculino 46 

 

 

METODOLOGIA 

A avaliação foi realizada com recurso a um dispositivo móvel Motorola Moto G4, com o sistema operativo 

Android. Realizaram-se entrevistas estruturadas (Apêndice 3.5), com uma duração aproximada de 40-50 

minutos, onde os participantes tiveram que completar várias etapas (Apêndice 3.5). As entrevistas foram 

conduzidas pelo autor da presente investigação, em ambiente controlado, com recurso à gravação de vídeo 

para análise posterior. Foi entregue um dispositivo móvel aos participantes com a aplicação a correr e pedido 

que percorressem a aplicação de forma estruturada. 

Para a avaliação, foram introduzidas tarefas de Crowdsourcing na aplicação com estímulos multimédia 

diferentes (Figura 62, 63, 64, 65). 

 

 

FIGURA  62 – TAREFA 10: CONTEÚDO TELEVISIVO 
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FIGURA  63 -TAREFA 11: PICTOGRAMAS 

 

FIGURA  64 - TAREFA 4: PICTOGRAMAS 

 

FIGURA  65 - TAREFA 3: PICTOGRAMAS 

Quanto aos mecanismos de incentivo utilizados na avaliação com esta versão da aplicação, os participantes 

começaram com um perfil sem progressão na componente de gamificação, com zero pontos, e foram 

ganhando pontos à medida que realizavam tarefas. Todas as atividades tiveram um valor de cinco pontos.  

Como mecanismo de incentivo por recompensa monetária, simulou-se um sorteio com vouchers como 

prémios:  

• Nível Profissional - voucher de 100€; 

• Nível Amador - voucher de 50€; 

• Nível Principiante - voucher de 25€. 

 

PROCEDIMENTO 

Começou-se por fazer algumas perguntas pré-teste de caracterização aos participantes, de modo a averiguar 

se estes tinham contacto anterior com os elementos implementados na aplicação, e qual a sua opinião sobre 

esses elementos. As perguntas pré-teste tiveram especial foco nos mecanismos de incentivo. 

Seguidamente, forneceu-se o dispositivo móvel aos participantes e pediu-se que completassem as diferentes 

etapas, segundo o guião de entrevista presente no Apêndice 3.5. 

Depois da realização da avaliação, foram feitas algumas perguntas pós-teste de modo a averiguar qual a 

opinião dos participantes sobre a aplicação e de que modo esta influenciou a sua motivação, relativamente 

ao que foi respondido nas perguntas pré-teste. 

No final, foi pedido aos participantes que preenchessem um questionário SUS como métrica adicional para 

medição do nível de usabilidade da aplicação. 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR . 

De maneira geral, a avaliação com a versão alfa 2 reportou uma receção positiva e em linha com a primeira 

avaliação, com uma ligeira melhoria nas reações dos participantes, em comparação (Apêndice 3.7,3.8).  
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TABELA 10 - RESULTADOS DA ENTREVISTA ESTRUTURADA (VERSÃO ALFA 2) 

 

 

Os resultados dos testes SUS tiveram uma pontuação de 72, o que coloca a aplicação acima da média de 68 

da escala SUS (Figura 61), e acima da pontuação atingida na avaliação anterior, de 70, apesar da sua maior 

complexidade comparativamente à versão alfa 1. 

Verificou-se que o tutorial inicial se demonstrou claro e forneceu uma boa explicação inicial para a maioria 

dos participantes. Todavia, verificou-se que a colocação frásica de incentivo direto causou que alguns 

participantes interpretassem o tutorial como uma atividade que devessem completar, em vez de interpretá-

lo como uma explicação das tarefas presentes na aplicação. 

No fluxo de tarefa, os participantes não demonstraram dificuldade em perceber o que se pretendia. A maior 

dificuldade que demonstraram foi no ecrã de atividade, quando lhes foi solicitado para submeter áudio 

relativo ao estímulo apresentado. Alguns participantes demonstraram-se indecisos entre solicitar o conteúdo 

apresentado, ou descrevê-lo, mas na sua maioria, a tarefa foi executada de forma correta, e todas as frases 

recolhidas foram consideradas úteis para fins de treino de sistemas de Interação por Linguagem Natural. 

O ecrã de desafios, o ecrã de perfil e o ecrã de apresentação de sorteio não apresentaram dificuldades para 

os participantes. A função desses ecrãs foi facilmente compreendida. Houve algumas sugestões de 
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modificações para os enaltecer, no entanto. Deve-se salientar, particularmente, que os elementos presentes 

no ecrã de detalhe de sorteio foram capazes de transmitir, rapidamente, o funcionamento da componente 

de gamificação, sem necessidade de consultar o regulamento. Adicionalmente, com esta versão foi possível 

testar até que medida os mecanismos de incentivo implementados são eficazes, junto do público alvo. As 

reações registadas à pergunta sobre se os participantes teriam intenções de utilizar a aplicação no futuro 

foram mais emocionais, comparativamente à versão alfa. 

As sugestões recolhidas durante a segunda fase de avaliações (Apêndice 3.9), serviram para efetuar melhorias 

à versão alfa 2 de modo a aperfeiçoar a aplicação para puder ser utilizada por utilizadores em contexto real. 

5.1.3 REVISÃO DO NÍVEL DE USABILIDADE COM ESPECIALISTA (VERSÃO ALFA 3) 

PROPÓSITO 

Esta avaliação foi feita através de uma entrevista semiestruturada, tendo como avaliador convidado um 

especialista na área de Usabilidade e Experiência de Utilizador, professor na Universidade de Aveiro. Foi 

realizada depois de implementadas as sugestões recolhidas na avaliação de usabilidade com a versão Alfa 2 

da aplicação e teve como objetivo recolher uma opinião exterior, especializada, sobre o nível de usabilidade 

da aplicação. 

Tendo em conta que o processo de desenvolvimento de um determinado software é um processo iterativo, 

contínuo e sem um fim preciso, o objetivo desta última avaliação de usabilidade não foi o de confirmar se o 

artefacto desenvolvido não possuía falhas, mas sim fazer uma revisão geral em termos de look-and-feel, para 

se perceber se a versão alfa 3 apresentava-se pronta para ser entregue a utilizadores anónimos e ser utilizada 

em cenário real de recolha de dados por Crowdsourcing.  

METODOLOGIA 

Esta avaliação seguiu uma metodologia e procedimento semelhantes à utilizada nas avaliações de experiência 

de utilizador descritos em 5.1.2, com as tarefas introduzidas na aplicação também sendo as mesmas. Foi 

pedido ao avaliador que percorresse os vários ecrãs da aplicação, os analisasse e fornecesse a sua opinião 

livre, do ponto de vista da usabilidade. A entrevista foi conduzida pelo autor da presente investigação, em 

ambiente controlado, com recurso à gravação de vídeo para análise posterior. 

Foi pedido ao avaliador que percorresse os ecrãs da aplicação segundo a seguinte ordem:  

1. Fluxo de autenticação 

2. Ecrã de tarefa 

3. Fluxo de tarefa 

4. Ecrã de detalhes de gamificação 

5. Ecrã de perfil 

6. Ecrã de informações 

RESULTADOS 

De forma geral, a opinião de um especialista reafirmou os resultados incrementalmente positivos recolhidos 

ao longo das avaliações anteriores. Não foram identificadas falhas de usabilidade graves em nenhum ecrã da 

aplicação (Apêndice 3.9, 3.10). Ainda assim, deve-se salientar que a clareza, tanto da finalidade geral da 

aplicação, como a descrição das tarefas, foi o ponto mais destacado.  

Esta avaliação ajudou também a identificar tipos de tarefas diferentes, o que resultou na reestruturação das 

tarefas presentes na app.  

Como resultado, identificaram-se quatro tipos de tarefas:  

• Tarefas de imagens de conteúdo televisivo: tarefas que apresentam imagens de conteúdo televisivo; 
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• Tarefas de imagens de interface: tarefas que apresentam imagens de menus de uma televisão 

interativa; 

• Tarefas de pictogramas: tarefas que apresentam ícones abstratos representativos de conteúdo ou 

ações com a televisão interativa; 

• Tarefas de vídeos: tarefas que apresentam vídeos demonstrativos de ações possíveis com um 

comando de televisão. 

Em adição, de forma a clarificar os objetivos da app, implementaram-se tutoriais personalizados, descritivos 

de cada um dos quatro tipos de tarefas identificados. Na Figura 66 pode ver-se o tutorial para desafios de 

imagens de conteúdo televisivo, apresentado na app em formato swipe, aquando do início do desafio.  

5.1.4 REFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE USABILIDADE E EXPERIÊNCIA DE 

UTILIZADOR 
Relativamente à primeira avaliação de usabilidade, o facto desta ter produzido um resultado satisfatório, 

permitiu perceber que a abordagem de implementação da tarefa foi eficiente em transformar um processo, 

tecnicamente, complexo (desde a comunicação do que se pretende, à apresentação do estímulo, ao 

processamento e transcrição de áudio) em algo “intuitivo” e “fluido”, como referido pelos avaliadores. 

Adicionalmente, permitiu perceber que as funcionalidades implementadas constituíam uma base sólida para 

avançar com o desenvolvimento das restantes funcionalidades.  

Sobre a segunda avaliação, verificou-se que as sugestões implementadas depois da primeira avaliação 

enalteceram a aplicação nos pontos que foram identificados. Em comparação com à avaliação anterior, a 

FIGURA  66 - TUTORIAL DE TAREFAS DE IMAGENS DE CONTEÚDO 
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maior diferença verificada esteve relacionada com os efeitos da introdução de mecanismos de incentivo na 

aplicação. A versão utilizada para a avaliação com a versão alfa 2 da aplicação, apesar de uma maior 

complexidade, conseguiu provocar uma maior satisfação de uso, com a maioria dos participantes referindo 

que, certamente, utilizaria a aplicação no futuro. Estes resultados estão de acordo com as teorias sobre 

motivação e mecanismos de incentivo presentes na literatura, analisadas durante o Capítulo II deste 

documento. Deve salientar-se, particularmente, que esta avaliação permitiu perceber que a atribuição de 

pontos só teve efeito significativo na motivação depois de serem introduzidos elementos demonstrativos do 

peso dos pontos atribuídos em relação a um objetivo e nível de progressão. 

A avaliação de usabilidade à versão alfa 3, por sua vez, revelou que a aplicação tem autonomia suficiente para 

ser utilizada por utilizadores finais em cenário de recolha de dados por Crowdsourcing. Em adição a tal, 

também sugeriu que, depois da aplicação capaz de responder aos objetivos, do ponto de vista funcional, uma 

próxima direção a seguir seria o aperfeiçoamento da comunicação desses objetivos aos participantes. 

A análise ao conteúdo recolhido permitiu concluir que o formato das tarefas implementado é capaz de fazer 

uma recolha de frases representativas de interação com a televisão. Durante as avaliações, os participantes 

submeteram frases consideradas válidas e representativas de cenários de interação com a televisão em 

função dos estímulos apresentados (Apêndice 3.3, 3.7, 3.9). Mesmo em situações em que a atividade não foi 

compreendida, as frases submetidas por participantes demonstraram-se úteis porque estes submetiam uma 

descrição do estímulo. O que um sistema de Interação por Linguagem Natural poderia interpretar como uma 

pesquisa de conteúdo, por exemplo.  

Quanto aos diferentes tipos de estímulos apresentados, as avaliações indiciam que quando deparados com 

imagens de conteúdo televisivo real, os participantes, na maior parte das vezes, tiveram uma das seguintes 

reações: dizer, simplesmente, o nome do conteúdo sem uma estrutura frásica complexa, caso reconhecessem 

o conteúdo apresentado; caso não reconhecessem o conteúdo, o mais comum foi fazerem uma descrição 

dos elementos presentes na imagem. Este tipo de estímulo foi também o mais acessível para os participantes, 

em comparação com pictogramas.  

Relativamente aos pictogramas, sendo estes uma abstração, resultaram numa maior variedade de frases 

diferentes, consoante o que os ícones apresentados representam para cada participante. O que sugere que, 

para o mesmo conteúdo, os pictogramas são adequados para obter uma variedade maior de maneiras de 

interagir. Isto pode ser positivo para a recolha de dados, no sentido em que as frases recolhidas nas atividades 

que contenham pictogramas podem propiciar a construção de um dataset variado e robusto. No entanto, 

devido ao seu nível de abstração, o significado de um determinado pictograma, para um administrador que 

o cria, pode ser completamente diferente da sua interpretação por parte dos participantes. Adicionalmente, 

a abstração dos pictogramas revelou possuir um certo nível de dificuldade acrescido, para alguns dos 

participantes, por exigirem algum esforço criativo e de imaginação. 

5.2 AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO EM CENÁRIO DE RECOLHA DE DADOS POR CROWDSOURCING 
Depois de concluído o ciclo de desenvolvimento da aplicação, partiu-se para a sua avaliação e validação num 

cenário real de recolha de dados por Crowdsourcing. Efetuou-se uma avaliação mista (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2007), com os dados recolhidos sendo analisados qualitativamente, de forma a avaliar a 

habilidade da plataforma de recolher frases que sirvam para treinar sistemas de ILN, e a motivação dos 

participantes sendo analisada quantitativamente, através de um questionário administrado, construído com 

recurso ao modelo de análise presente na Tabela 12.  

Seguidamente apresentam-se os procedimentos utilizados e os resultados obtidos. 

 

PROPÓSITO 
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O propósito desta avaliação foi o de validar as decisões de implementação tomadas no decorrer do 

desenvolvimento deste documento e obter, finalmente, uma resposta conclusiva para a pergunta de partida 

definida no princípio deste documento. A validação da plataforma passou por avaliá-la nas diferentes 

dimensões de uma plataforma de Crowdsourcing: 

(1) A qualidade dos dados recolhidos: O objetivo final de uma plataforma de Crowdsourcing é a recolha 

de dados. Por esse motivo, a qualidade dos dados é o indicador principal do nível de eficácia da 

aplicação como um todo. 

(2) A capacidade da aplicação de atrair e reter participantes: A capacidade de não só atrair, mas, 

igualmente, reter utilizadores é um indicador da eficácia dos mecanismos de incentivo. Mecanismos 

de incentivo com capacidade de persuadir uma grande quantidade de participantes potenciam que 

a recolha gere uma elevada quantidade de dados.  

(3) A opinião direta dos participantes sobre a aplicação: A opinião de cada participante é, certamente, 

um indicador importante a analisar pois pode revelar informação mais aprofundada quanto à 

atividade destes e oferecer pistas para implementação de melhorias. 

 

AMOSTRA 

Para o propósito da validação da plataforma no contexto desta dissertação de mestrado e numa primeira 

fase de lançamento, decidiu-se realizar uma avaliação em baixa escala, com um número limitado de 

participantes, de forma a garantir uma experiência controlada. A amostra reunida foi uma amostra por 

conveniência (Blaxter et al., 2010) de 17 participantes, com perfis indiferenciados, de acordo com os 

princípios do formato Crowdsourcing (Hosseini et al., 2014; Jeff, 2016). 

TABELA 11 - PERFIL DOS PARTICIPANTES NA AVALIAÇÃO FINAL 

Participante Faixa etária Género 

1 25-34 Masculino 

2 18-24 Masculino 

3 25-34 Masculino 

4 25-34 Masculino 

5 25-34 Masculino 

6 25-34 Feminino 

7 13-17 Feminino 

8 25-34 Feminino 

9 25-34 Masculino 

10 25-34 Feminino 

11 18-24 Masculino 

12 25-34 Masculino 

13 25-34 Masculino 

14 25-34 Masculino 

15 25-34 Masculino 

16 25-34 Masculino 

17 18-24 Masculino 
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METODOLOGIA 

Esta avaliação ocorreu durante um período de cinco dias, de 29/08/2019 a 02/09/2019, à distância, sem 

qualquer intervenção direta do investigador durante o decorrer da avaliação. Os participantes recorreram 

aos seus dispositivos pessoais para aceder a aplicação. 

As tarefas introduzidas na plataforma incluíram atividades com todos os tipos de estímulos implementados: 

tarefas de imagens de conteúdo, tarefas de imagens de interface, tarefas de pictogramas e tarefas de vídeos. 

As tarefas de imagens de conteúdo televisivo foram agrupadas por categoria, que incluíram: filmes, séries, 

programas de televisão portugueses, filmes de animação. 

Quanto aos mecanismos de incentivo, utilizou-se a seguinte configuração: 

• 5€ sorteados para participantes com o ranking Participante (participantes com um mínimo de 200 

pontos) 

• 10€ sorteados para participantes com o ranking Amador (participantes com um mínimo de 400 

pontos) 

• 20€ sorteados para participantes com ranking Profissional (participantes com um mínimo de 600 

pontos) 

Mediu-se o desempenho da plataforma, principalmente, segundo dois critérios: A capacidade da plataforma 

de recolher um conjunto de dados robusto e a capacidade dos mecanismos de incentivo de motivar 

participantes a envolverem-se na atividade de recolha de dados.  

A capacidade da plataforma de recolher dados foi analisada de forma qualitativa. Foi analisada a totalidade 

dos dados recolhidos com o objetivo de perceber se as submissões recolhidas representavam frases válidas, 

úteis e elegíveis para ser utilizadas em datasets para treino de sistemas de INL. Sendo o objetivo da 

plataforma o de recolher frases representativas de interação com a televisão, consideraram-se válidas as 

frases que representassem comandos orais no contexto de interação com a televisão.  

A motivação dos participantes em envolverem-se na atividade foi avaliada quantitativamente, através de um 

inquérito por questionário administrado no final da experiência. O questionário foi construído segundo o 

modelo de análise presente na Tabela 12, composto por itens para medir a motivação intrínseca e a 

motivação extrínseca numa escala likert de 5 pontos, de “concordo totalmente” a “discordo totalmente”. 

13-17
6%

18-24
18%

25-34
76%

13-17 18-24 25-34

Masculino
76%

Feminin
o

24%

Masculino Feminino

GRÁFICO 4 – FAIXA ETÁRIA DOS PARTICIPANTES GRÁFICO 5 - GÉNERO DOS PARTICIPANTES 
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Para a construção dos itens do questionário seguiu-se o modelo fornecido na obra de Kaufmann et al. (2011), 

representado na Figura 14. Extraiu-se do modelo as dimensões correspondentes aos mecanismos de 

incentivo implementados na aplicação implementada, nomeadamente:  

• motivação baseada em satisfação de utilização, para medir os elementos de gamificação e 

satisfação/prazer geral de utilização;  

• motivação baseada em recompensa monetária, para medir a atratividade da recompensa monetária 

oferecida a troco da participação;  

• motivação baseada em valores sociais, para medir até que medida a possibilidade de participar na 

construção de sistemas de Interação por Linguagem Natural motiva os participantes. 

 

 

 

 

 

 

TABELA 12 - MODELO DE ANÁLISE 

 

 

Conceitos 
(Kaufmann 
et al., 
2011) 

Dimensões 
(Kaufmann et 
al., 2011) Indicadores  Itens de questionário  

Motivação 
intrínseca 

Satisfação 

Nível de 
satisfação/prazer 
(Morschheuser et al., 
2018) 

Considero os desafios apresentados na 
aplicação Speech-To-Prize divertidos de 
resolver 

Utilização da 
aplicação como 
passatempo 
(Morschheuser et al., 
2018) 

Realizar os desafios apresentados na 
aplicação Speech-To-Prize é um bom 
passatempo para mim. 

Disposição para 
recomendar 
(Morschheuser et al., 
2018) 

Recomendaria a aplicação Speech-To-Prize 
a amigos e conhecidos 

Motivação 
extrínseca 

Recompensa 
imediata 

Importância da 
recompensa 
monetária 
(Kaufmann et al., 2011) 

Ganhar um dos prémios oferecidos foi 
uma das razões pelas quais decidi utilizar a 
aplicação Speech-To-Prize 

Valores 
sociais 

Importância dos 
valores que a 
aplicação representa  
(Kaufmann et al., 2011) 

Utilizar a aplicação Speech-To-Prize é 
importante para mim porque permite-me 
contribuir para o treino de um sistema de 
interação por voz com a televisão 
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PROCEDIMENTO 

Disponibilizou-se a aplicação na loja de aplicações Google Play Store, destinada a dispositivos com o sistema 

operativo Android. A versão da aplicação avaliada foi colocada em modo de teste, com acesso limitado, de 

forma que apenas indivíduos incluídos na lista de avaliadores (testers) tivessem possibilidade de a 

descarregar. 

A avaliação decorreu durante um período de cinco dias, as tarefas foram lançadas diariamente durante os 

primeiros 3 dias, e o questionário de utilização no último dia, conforme o cronograma apresentado no 

Apêndice 4.1. O lançamento das tarefas foi acompanhado por uma notificação push na aplicação, como 

demonstrado na Figura 59, para melhor captar a atenção dos avaliadores. 

Depois de finalizado o período de avaliação, os prémios foram sorteados de acordo com os mecanismos 

descritos na secção (4.4.1). 

RESULTADOS 

• Dados recolhidos 

Começando pela análise dos dados submetidos (Apêndice 4.2), pode dizer-se que, de um modo geral, 

estes correspondem aos objetivos definidos para a plataforma. Foi possível recolher um total de 526 

frases durante o período de avaliação em cenário real de recolha de dados por Crowdsourcing (Tabela 

13). Embora esse valor represente 48% da quantidade ótima possível em cenário perfeito, sugerindo que 

existe margem para melhoria em termos de volume, os dados relativos à qualidade e diversidade das 

frases, por sua vez, indicam que a aplicação é eficaz como instrumento de recolha de comandos de voz 

em cenário de interação com a TV. Em termos de qualidade, 94% das frases submetidas trataram-se de 

frases válidas, representativas de comandos à TV (Tabela 14).  

TABELA 13 - QUANTIDADE DE FRASES RECOLHIDAS 

Dia Quantidade de 
participantes  

Quantidade de 
frases recolhidas 

Quantidade ótima 
de frases possível 

Percentagem de 
frases recolhidas do 
valor ótimo 

1º 15 187 340 55% 

2º 9 125 340 37% 

3º 12 214 425 50% 

Geral 17 526 1105 48% 
 

 

Não se detetaram submissões deliberadamente fraudulentas, sendo que, à exceção de um único 

participante que submeteu 62% das frases inválidas recolhidas, a maioria das frases inválidas foi 

resultante de falhas no sistema externo de transcrição automática de voz, ou situações onde os 

participantes responderam simplesmente que não conheciam o estímulo apresentado. Averiguou-se 

também que a quantidade de participantes que submeteram frases inválidas diminui ao longo do período 

de avaliação (Gráfico 6). No primeiro dia detetaram-se 13 submissões inválidas por 5 participantes, no 

segundo 1 submissão inválida por 1 participante e no terceiro 15 submissões inválidas por 2 

participantes. Como referido, 18 (62%) das 29 frases inválidas foram submetidas por um único 

participante, o que sugere que o número de frases inválidas foi inflacionado por um caso isolado, para a 

amostra utilizada. 
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Analisando o desempenho de cada tipo de tarefas individualmente, pode dizer-se que a relação 

quantidade/qualidade das frases foi satisfatória, uma vez que a quantidade de frases válidas para cada 

tipo de tarefa foi sempre superior a 90% (Tabela 14). De forma semelhante aos dados recolhidos durante 

o ciclo de avaliações de usabilidade, os participantes submeteram frases que representam comandos 

diretos à televisão, ou uma descrição dos elementos presentes na imagem ou vídeo apresentado. 

Consideraram-se ambos os tipos de submissão como válidos, uma vez que ambos são úteis no contexto 

de treino de sistemas de interação por voz.  

 

TABELA 14 - QUALIDADE DOS DADOS RECOLHIDOS NA AVALIAÇÃO EM CENÁRIO DE RECOLHA DE DADOS POR CROWDSOURCING 

Tipo de tarefa Quantidade 
de frases 
recolhidas 
  

Quantidade 
de frases 
válidas 
  

Quantidade 
de frases 
válidas únicas 
  

Quantidade 
de frases 
inválidas  

Quantidade de 
frases inválidas 
por erro do 
sistema externo 
de transcrição 

Tarefas de imagens de 
conteúdo 

315 292 (93%) 229 (73%) 23 (7%) 6 (2%) 

Tarefas de 
pictogramas 

102 100 (98%) 83 (81%) 2 (2%) 1 (1%) 

Tarefas de imagens de 
interface de TV 

61 61 (100%) 51 (84%)  0 (0%) 0 (0%) 

Tarefas de vídeos 48 44 (92%) 40 (83%)  4 (8%) 0 (0%) 

 Geral 526 497 (94%) 394 (75%)  29 (6%) 7 (1%) 

 

 

Como se pode observar na Tabela 15, abaixo, para o estímulo multimédia apresentado Figura 67, 

pertencente a uma tarefa de imagens de conteúdo televisivo (filmes, séries, programas), 8 das 

submissões representam uma solicitação direta do conteúdo apresentado, 6 das submissões 

GRÁFICO 6 – FRASES INVÁLIDAS RECOLHIDAS 
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representam uma interação clara com a televisão. Das 15 frases recolhidas, 10 representam interações 

únicas e 1 representa uma frase inválida.  

 

As tarefas de imagens de conteúdos geraram 292 das 497 frases válidas recolhidas. Apesar de ter sido 

onde se verificou um maior número de submissões, este tipo de tarefas gerou maior número de frases 

semelhantes em comparação com todos os restantes tipos de tarefas juntos. 27% das frases submetidas 

foram repetidas. Observou-se que os participantes tiveram tendência, por um lado, a submeter 

simplesmente o nome do conteúdo apresentado, como já verificado no ciclo de avaliações de 

usabilidade, e, por outro lado, submeter simplesmente que não sabem qual o conteúdo apresentado.  

 

Estes dados são indicativos que, embora as tarefas de imagens de conteúdo televisivo possuam a 

vantagem de serem mais acessíveis a utilizadores novos, estas parecem ter a desvantagem de 

produzirem facilmente frases semelhantes, ou situações onde os participantes submetem que não 

sabem qual o conteúdo apresentado, o que não se verificou nos outros tipos de tarefas. 

 

 

FIGURA  67 - EXEMPLO DE ESTÍMULO APRESENTADO EM TAREFAS DE IMAGENS DE CONTEÚDO TELEVISIVO 

 

TABELA 15 – FRASES RECOLHIDAS 

Speech_Audio_Text Date 

Ver o filme do Rei Leão 30/08/2019 16:41 

Rei Leão 30/08/2019 13:46 

Rei Leão 30/08/2019 10:35 

O Rei Leão 30/08/2019 01:09 

Rei Leão 29/08/2019 23:04 

O Rei Leão da banda desenhada O Rei da Selva 29/08/2019 22:49 

Eu 29/08/2019 21:52 

filme Rei Leão 29/08/2019 17:28 

Rei Leão 29/08/2019 17:16 

Quero ver o Simba a falar com o seu pai No filme Rei Leão que 
saiu este ano 

29/08/2019 15:20 

ver Rei Leão 29/08/2019 13:39 

Rei Leão 29/08/2019 13:35 

ver o filme Rei Leão 29/08/2019 13:29 

abrir o Rei Leão e reproduzir o filme 29/08/2019 13:25 

Rei Leão por favor 29/08/2019 13:22 
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Sobre as tarefas de imagens de interface de TV, para o estímulo apresentado na Figura 68, que apresenta 

o menu de TV “Catálogo” com a categoria “Música” selecionada, recolheu-se um total de 8 frases úteis, 

representativas de comandos à televisão interativa, 7 das quais únicas. Este tipo de tarefa angariou um 

total de 61 frases das 498 válidas, com 0 frases inválidas.  

 

 

FIGURA  68 - EXEMPLO DE ESTÍMULO APRESENTADO EM TAREFAS DE IMAGEM DE INTERFACE 

 

TABELA 16 - FRASES RECOLHIDAS 

Speech_Audio_Text Date 

música 31/08/2019 13:53 

menu 30/08/2019 23:11 

menu catálogo entretenimento desporto loja 30/08/2019 21:20 

vai para o catálogo de música 30/08/2019 20:00 

aplicações 30/08/2019 19:42 

catálogo 30/08/2019 19:06 

música 30/08/2019 18:43 

ver os canais da música 30/08/2019 18:02 

 

 

As tarefas de pictogramas também geraram frases diversas e representativas de comandos por voz. A 

Tabela 17 apresenta os resultados obtidos para a atividade com o pictograma apresentado na Figura 69, 

da qual resultaram 6 submissões válidas, sem nenhuma frase repetida. 100 das 498 frases úteis 

recolhidas foram frases provenientes de tarefas de pictogramas. Apenas 2 submissões inválidas 

resultaram deste tipo de tarefa.  

 

 

FIGURA  69 - EXEMPLO DE ESTÍMULO APRESENTADO EM TAREFAS DE PICTOGRAMA 
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TABELA 17 - FRASES RECOLHIDAS 

Speech_Audio_Text Date 

futebol 31/08/2019 13:58 

bola azul contra scp Sporting Clube Portugal 30/08/2019 21:24 

ver o jogo do Sporting 30/08/2019 20:05 

Quero ver o canal Sporting 30/08/2019 20:02 

o grande Sporting Clube de Portugal 30/08/2019 19:44 

Sporting 30/08/2019 18:45 

 

 

Finalmente, relativamente aos resultados obtidos em tarefas de vídeo, na Tabela 18 podem ver-se as 

submissões do vídeo representado na Figura 70. O vídeo em questão apresentava a ação de mudança de 

canal de TV com recurso aos botões de navegação do telecomando. Recolheu-se um total de 12 frases, 

com apenas 2 frases iguais e 1 frase inválida. A qualidade e variedade das frases geradas mostraram-se, 

igualmente, satisfatórias. A única frase inválida submetida representa uma opinião pessoal sobre o vídeo 

apresentado, o que pode ser indicativo de que o tutorial foi ineficiente, de alguma forma, em fornecer 

uma descrição clara do objetivo da tarefa ao participante em causa.  

 

 

FIGURA  70 - EXEMPLO DE ESTÍMULO APRESENTADO EM TAREFAS DE VÍDEO 

TABELA 18 - FRASES RECOLHIDAS 

Speech_Audio_Text Date 

Mudar de canal 02/09/2019 20:50 

jornal Flash vidas notícias jornal das 12:00 01/09/2019 23:43 

mudar para cima mudar para baixo mudar para baixo mudar 
para baixo dá para baixo dá para baixo dá para cima dá para 

cima da para cima para cima lá para cima 

01/09/2019 22:07 

que aconteceu e onde aconteceu 01/09/2019 21:24 

Notícias 01/09/2019 15:11 

[SUBMISSÃO COM OPINIÃO PESSOAL] 01/09/2019 14:07 

Telejornal 01/09/2019 14:02 

Mudar de canal 01/09/2019 13:05 

fazer zapping 01/09/2019 12:45 

programa seguinte programa anterior 01/09/2019 12:43 

ver o que está a dar nos canais 01/09/2019 10:41 

Navegar 31/08/2019 22:29 

 

 



96 
 

• Envolvimento e motivação 

Relativamente ao envolvimento e motivação dos participantes verificou-se uma média de 12 

participantes por dia de avaliação (Tabela 13), a atividade destes resultou numa quantidade de 187 frases 

no primeiro dia, 125 no segundo dia, e 214 no terceiro dia. Nove dos dezassete participantes 

qualificaram-se para o terceiro prémio, seis dos dezassete participantes qualificaram-se para o segundo 

prémio, e um participante qualificou-se para o primeiro prémio (Tabela 19). 

 

TABELA 19 - QUALIFICAÇÕES FINAIS DO SORTEIO 

Ranking  Pontuação 
mínima 

Quantidade de 
participantes qualificados 

Recompensa 

Profissional 600 1 (7%) 20 € 

Amador 400 6 (35%) 10 € 

Principiante 200 9 (53%) 5 € 

Sem pontuação mínima 0 8 (47%) 0 

 

Os dados relativos às qualificações revelam que 53% dos participantes realizaram tarefas suficientes para 

se qualificaram para um dos prémios, sendo que 47% não se qualificaram. Este valor, juntamente com a 

quantidade total de frases recolhidas, sugere que existe margem para melhoria na configuração do 

mecanismo de incentivo por recompensa monetária de forma a maximizar a intenção de participação e, 

com isso, aumentar a quantidade de submissões.  

  

A respeito dos dados obtidos nos questionários administrado no final da experiência, verificou-se que a 

motivação intrínseca, medida através do nível de satisfação de utilização, foi alta. Os participantes 

consideraram, na sua maioria, os desafios presentes na aplicação Speech-To-Prize divertidos de resolver 

e recomendariam a aplicação a conhecidos (Gráficos 7,8,9). 15 dos 17 (88%) participantes concordaram 

que as tarefas da aplicação são divertidas de resolver, 13 dos 17 (76%) participantes concordaram que a 

utilização da aplicação é um bom passatempo, e 16 dos 17 (94%) participantes recomendariam a 

aplicação a amigos e conhecidos.  

 

 

GRÁFICO 7 - DADOS RELATIVOS AO NÍVEL DE SATISFAÇÃO/PRAZER 
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Discordo totalmente
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GRÁFICO 8 - DADOS RELATIVOS À UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO COMO PASSATEMPO 

 

 

GRÁFICO 9 - DADOS RELATIVOS À DISPOSIÇÃO PARA RECOMENDAR A APLICAÇÃO A TERCEIROS 

 

Em relação à motivação extrínseca, as respostas aos questionários sugerem que uma grande parte dos 

participantes não considerou a recompensa monetária oferecida importante, como demonstrado pelo 

Gráfico 10, que ilustra que apenas 9 dos 17 (53%) participantes consideraram a recompensa monetária 

como um motivador para a sua participação. 
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GRÁFICO 10 - DADOS RELATIVOS À IMPORTÂNCIA DA RECOMPENSA MONETÁRIA 

 

Os dados revelaram ainda que os participantes sentiram-se motivados pelos valores que a app 

representa, os de criação de um sistema de ILN (Gráfico 11).  

  

 

GRÁFICO 11 - DADOS RELATIVOS À IMPORTÂNCIA DOS VALORES QUE A APLICAÇÃO REPRESENTA 

5.2.1 REFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EM CENÁRIO DE RECOLHA DE DADOS POR 

CROWDSOURCING  
Pode dizer-se que a avaliação em cenário de recolha de dados por Crowdsourcing produziu dados com 

qualidade elevada e, simultaneamente, proporcionou um nível elevado de satisfação aos participantes. 

Apesar de tal, verificou-se que o envolvimento ficou aquém de um valor ótimo, o que afetou negativamente 

o volume de dados recolhido. A alta percentagem de frases válidas recolhidas é indicativa de que o trabalho 

realizado na fase de avaliações de usabilidade ajudou a aperfeiçoar os elementos implementados. Em 

especial, o fato de os participantes terem percebido, com facilidade, a complexidade do que se pretende, 

sem auxílio externo, é indicativo de que a versão final da aplicação atingiu um estado de autonomia 

satisfatório. 

O conjunto de elementos implementados produziu resultados que estão de acordo com a literatura sobre 

Crowdsourcing, que sugere que uma plataforma que estimule a motivação intrínseca, propicia uma alta 
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qualidade das submissões por parte do Grupo de Participantes (Eickhoff et al., 2012; Morschheuser et al., 

2017). A literatura também sugere que um Grupo de Participantes altamente motivado por recompensa 

monetária é mais propício a produzir mais rapidamente um grande volume de dados (Mao et al., 2013; Mason 

& Watts, 2009). No caso da avaliação realizada, pode-se considerar que a atratividade da recompensa 

monetária foi baixa para a amostra utilizada, como demonstrado pelos dados do questionário, sugerindo que 

o volume de dados recolhidos poderia, possivelmente, ter sido mais elevado, dado um prémio mais atrativo 

para a amostra.  
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CONCLUSÕES 
Neste trabalho de dissertação, foi proposto o desenvolvimento de um artefacto capaz de responder à 

necessidade de recolha de frases representativas de interações por voz com a televisão, de uma forma 

massiva. De modo a atingir esse objetivo, decidiu-se partir da pergunta de investigação 

“Qual a dinâmica funcional de uma app de Crowdsourcing Contest para recolha de frases 

representativas de interação por Linguagem Natural com a Televisão Interativa?” 

com a intenção de construir um sistema com uma dinâmica funcional que incluiu elementos de gamificação 

e recompensa monetária como formas de incentivar o envolvimento voluntário de um público diverso e 

indiferenciado.  

Começou-se por fazer um levantamento de literatura, de forma a construir um artefacto fundamentado em 

teoria existente. No Capítulo III foi descrito um modelo do artefacto, que resultou na construção de uma 

plataforma composta por uma aplicação para telemóvel e um servidor auxiliar, por sua vez, composto por 

uma API e um portal Web (BackOffice), para gestão de informação. À luz do trabalho desenvolvido neste 

documento, depois do desenho, conceção, avaliação de usabilidade e avaliação em cenário real; é possível 

concluir os seguintes pontos: 

Primeiramente, é importante referir que, segundo a avaliação em cenário real de recolha de dados por 

Crowdsourcing, a plataforma demonstrou-se capaz de responder ao objetivo definido na pergunta de 

investigação no que diz respeito à funcionalidade de recolha de dados e ao nível de satisfação de uso que a 

plataforma proporcionou aos participantes. As decisões de implementação permitiram construir uma 

ferramenta autónoma e capaz de recolher frases representativas de comandos por voz em contexto de 

interação com a televisão, de forma bem-sucedida, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista 

da comunicação do processo aos participantes.  

Sobre os mecanismos de incentivo implementados; começando pelos elementos de gamificação, o alto nível 

de satisfação dos participantes sugere que estes tiveram um efeito positivo na motivação. O impacto da sua 

implementação foi mais saliente durante a realização da segunda avaliação de usabilidade. A comparação 

entre as opiniões dos participantes na primeira avaliação e na segunda revelou, claramente, que os 

elementos afetam positivamente a satisfação de uso. O aumento da satisfação de uso não se deveu a um 

fator específico, os participantes simplesmente demonstraram-se mais dispostos a participar na atividade de 

recolha de dados. Pensa-se que esse sentimento seja resultado do sentido de propósito que o sistema de 

progressão acrescenta à compleição de atividades (Dignan, 2011; Raczkowski, 2014). 

O mecanismo de gratificação por recompensa monetária mostrou complementar positivamente o sistema de 

progressão por pontos implementado, funcionando como motor motivacional para progredir. Tanto nas 

avaliações de usabilidade, como na avaliação em cenário de Crowdsourcing, observou-se haver uma 

proporção igual de participantes que acharam a recompensa monetária altamente atrativa e participantes 

que acharam o oposto. O fato de em todas as avaliações ter-se utilizado amostras por conveniência, devido 

a limitações temporais, pode ter potenciado esse cenário. Uma amostra por participação voluntária (Blaxter 

et al., 2010) poderá mostrar-se mais uniformemente motivada, podendo maximizar, assim, o poder 

motivacional da recompensa. 

Sobre o BackOffice; este demonstrou, claramente, ser uma ferramenta útil para visualização e gestão de 

conteúdos, principalmente, do ponto de vista da investigação, no que toca a análise e comparação de dados. 

A sua utilidade foi confirmada durante o decorrer das diferentes avaliações realizadas, pois proporcionou 

uma facilidade notável de organização de tarefas e, consequentemente, análise da interação dos 

participantes com os diferentes estímulos. Da mesma forma, facilitou a configuração dos mecanismos de 

incentivo exibidos na aplicação e a análise dos seus efeitos. 
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Finalmente, como resultado das avaliações realizadas, foi possível observar a utilidade do Crowdsourcing 

como método de recolha de dados. Em comparação com métodos em laboratório, a recolha com recurso à 

plataforma implementada demonstrou proporcionar o benefício da omnipresença, portabilidade, 

flexibilidade e possibilidade de acesso a um número maior de indivíduos por utilizar a internet. Tais 

características facilitam, certamente, uma recolha de dados em massa, como necessário no contexto da 

criação de datasets de sistemas de Interação por Linguagem Natural. Deve-se referir, no entanto, que existem 

pontos em que os métodos em laboratório são superiores ao Crowdsourcing, nomeadamente, o fato destes 

serem mais fiáveis e consistentes, em termos de qualidade e quantidade de dados, ao passo que o 

Crowdsourcing tem a si associado uma certa imprevisibilidade, que depende da configuração dos seus 

elementos para o Grupo de Participantes utilizado.  

 

LIMITAÇÕES E PERSPETIVAS DE TRABALHO FUTURO 
Tendo em conta a ambição deste projeto, que envolveu o desenvolvimento de uma aplicação para telemóvel 

com tarefas altamente específicas, o desenvolvimento de uma API e o desenvolvimento de uma plataforma 

de gestão; o tempo de execução foi o maior fator de introdução de limitações.  

Uma limitação do presente estudo foi, certamente, a amostra utilizada para validação da plataforma. Os ciclos 

de desenvolvimento de software podem demonstrar-se imprevisíveis, pelo que, por questões de segurança 

e de forma a assegurar uma experiência controlada, a amostra utilizada neste estudo tratou-se de uma 

amostra reduzida e por conveniência. Deve-se clarificar, no entanto, que a avaliação final presente neste 

documento pode não representar completamente o resultado que a plataforma teria num cenário de 

participação aberta, com uma amostra sem restrições em termos de quantidade. 

Adicionalmente, a avaliação das motivações dos participantes foi realizada de uma forma estritamente 

quantitativa. Um estudo com uma componente qualitativa poderia fornecer informação mais aprofundada 

sobre a atividade do Grupo de Participantes e possíveis direções de otimização da plataforma. 

Apesar das limitações mencionadas, em termos de implementação, foi possível alcançar uma versão 

completamente autónoma e dinamicamente configurável da plataforma de Crowdsourcing.  Numa primeira 

fase, uma vez que a avaliação realizada neste documento provou que a aplicação é estável o suficiente para 

ser utilizada para recolha em massa, o próximo passo poderia passar, certamente, por avaliar os elementos 

implementados num cenário de participação aberta, em massa, com um grupo de participantes extenso. Em 

adição, a capacidade de ser configurável significa que a plataforma está preparada para um leque extenso de 

direções de investigação que se podem tomar, especialmente, a plataforma pode ser utilizada para estudos 

relacionados com o seu desempenho com diferentes configurações de elementos (tipos de estímulos 

apresentados, recompensa oferecida, quantidade de participantes, características dos participantes), ou 

estudos mais aprofundados de comparação com outros métodos de recolha de dados.   
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APÊNDICES 

1 – CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA 
1.1 – TABELA DE DETALHES DE CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA  

 

 

  

Decisões gerais

>Gamificação
>Sistema de pontos

>Crachás

>Níveis

>Recompensa Monetária >Vouchers de valor monetário

Recrutamento de participantes

Funcionamento geral

Tipo de Plataforma

Gestão de tarefas

Funcionalidades disponíveis aos 

Participantes

Funcionalidades disponíveis à 

Entidade

A Tarefa Características

O Grupo de Participantes Características

Mecanismos de Incentivo
A Entidade

A Plataforma

>Garantia de processo ético

>Proteção da privacidade dos participantes

>Participação aberta a qualquer pessoa que possua telemóvel e conta de email

>Ambiente online para a realização de recolha de dados

>Mecanismo de controlo de qualidade

>Crowdsourcing para dispositivos móveis

>Diverso

>Indiferenciado

>Voluntário

>Outsourced

>Dividida em módulos

>Simples

>Contribuição Individual

>Autenticação

>Gestão de tarefas

>Gestão de utilizadores

>Gestão de prémios e gamificação

>Autenticação

>Submissão de tarefas

>Aceder a tutoriais

>Armazenamento de tarefas completadas

>Submissões privadas
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2 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
2.1 DIAGRAMA GERAL DE CASOS DE USO DO BACKOFFICE 
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3 – AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR  
3.1 - GUIÃO DE ENTREVISTA (VERSÃO ALFA 1) 

1. Legitimação da entrevista 

a. Apresentação do projeto 

b. Realçar o valor da colaboração do participante 

c. Obter autorização para a gravação de áudio 

2. Gravação 

a. Dar início à gravação e áudio 

3. Entrevista 

a. Login/Registo 

i. Faça login como utilizador anónimo 

b. Ecrã de perfil 

i. Descreva os diferentes elementos que vê, e tente identificar as suas 

funcionalidades 

ii. Selecione o ícone “Nova Tarefa” 

c. Ecrã de Instruções 

i. Leia as instruções fornecidas 

ii. Diga o que compreendeu por palavras suas 

iii. Selecione o ícone “Iniciar Tarefa” 

d. Ecrã de realização de atividade 

i. Descreva os diferentes elementos que vê 

ii. Realize a atividade que lhe é apresentada 

e. Ecrã de atribuição de pontuação ao ASR 

i. Descreva os diferentes elementos que vê 

ii. Atribua uma pontuação ao sistema de ASR 

f. Ecrã de confirmação de submissão 

i. Submeta o áudio gravado ou repita a gravação, se não estiver satisfeito 

g. Ecrã de realização de atividade 

i. Complete as atividades disponíveis até ao final 

ii. A pontuação apresentada teve algum efeito na sua satisfação? 

h. Navegação livre 

i. Efetue uma navegação livre da aplicação e comente possíveis melhorias 

4. Finalização 

a. Parar gravação de áudio 

b. Fornecer um questionário SUS com perguntas de caracterização 

c. Agradecer pela participação 
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3.2 – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO (VERSÃO ALFA 1) 

Termo de consentimento para gravação de áudio 

 

Eu concordo em participar neste estudo realizado e gravado pela Universidade de Aveiro. 
 

Compreendo e dou o meu consentimento para o uso e análise de conteúdo em formato áudio 
gravado durante este teste de usabilidade pela Universidade de Aveiro. Compreendo que a 
informação recolhida será utilizada somente com propósito científico e que os meus dados não serão 
utilizados para algum outro propósito. Abdico de todos os direitos das gravações de áudio e 
compreendo que estas poderão ser copiadas e usadas neste projeto de investigação pertencente à 
Universidade de Aveiro, sem necessidade de permissão posterior por minha parte.  
 

Compreendo que a participação neste estudo de usabilidade é voluntária e concordo em 
imediatamente levantar qualquer dúvida, preocupações ou desconforto durante a sessão com o 
entrevistador. 
 

 

Por favor assine abaixo para indicar que leu e compreendeu a informação neste termo de 
consentimento, e que todas as questões lhe foram esclarecidas.  
 

Data:_________  

Assinatura: ____________________________________________________    

 

Obrigado! 

 

Agradecemos a sua participação. 
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3.3 – DADOS RECOLHIDOS DURANTE A AVALIAÇÃO (VERSÃO ALFA 1) 

Deve salientar-se que, nesta fase, a recolha de transcrições foi secundária e que os dados de transcrição 

recolhidos foram recolhidos com o objetivo de analisar a interação com a interface de utilizador e a 

performance da app. Como se pode ver na tabela seguinte, o participante 4 experienciou um bug de 

performance na quantidade de estímulos apresentados, e o participante 2 repetiu o exercício uma segunda 

vez com o objetivo de aprofundar as suas sugestões. 

  

Participante Transcrição Data Tarefa Atividade

Quero ver a casa de papel 11/03/2019 17:42 3 6

dá-me A Bela e o Monstro 11/03/2019 17:41 3 5

Quero ver o filme Guerra dos Tronos 11/03/2019 17:41 3 4

Quero ver filmes de amor 11/03/2019 17:41 3 3

dá-me filmes de guerras 11/03/2019 17:39 3 2

filmes de ficção científica 11/03/2019 17:38 3 1

ver imagem da Tóquio 11/03/2019 17:18 3 6

iniciar gravação de Bela e o Monstro 11/03/2019 17:18 3 5

repetir cena de Game of Thrones 11/03/2019 17:17 3 4

iniciar programa queres casar com o agricultor 11/03/2019 17:17 3 3

iniciar filme de Game of Thrones 11/03/2019 17:16 3 2

iniciar filme desta terrestres 11/03/2019 17:15 3 1

a casa de papel 11/03/2019 16:12 3 6

Bela e o Monstro 11/03/2019 16:12 3 5

Game of Thrones 11/03/2019 16:12 3 4

filmes corações 11/03/2019 16:12 3 3

filmes extraterrestres 11/03/2019 16:11 3 1

La casa de papel 11/03/2019 15:36 3 6

A Bela e o Monstro 11/03/2019 15:35 3 5

Game of Thrones 11/03/2019 15:35 3 4

filmes de romance 11/03/2019 15:35 3 3

filmes de guerra 11/03/2019 15:34 3 2

filmes sobre óvnis 11/03/2019 15:33 3 1

casa de papel 11/03/2019 15:20 3 6

Bela e Monstro 11/03/2019 15:20 3 5

Game of 11/03/2019 15:20 3 4

amor 11/03/2019 15:19 3 3

100 11/03/2019 15:19 3 2

filmes 11/03/2019 15:19 3 1

casa de papel 11/03/2019 15:16 3 6

Bela e o Monstro 11/03/2019 15:16 3 5

Game of Thrones 11/03/2019 15:16 3 4

filmes de amor 11/03/2019 15:15 3 3

filmes de vikings 11/03/2019 15:14 3 2

filmes de universo 11/03/2019 15:14 3 1

a casa de papel 11/03/2019 11:43 3 6

Bela e o Monstro 11/03/2019 11:43 3 5

Game of Thrones 11/03/2019 11:43 3 4

filme de amor 11/03/2019 11:43 3 3

filme medieval 11/03/2019 11:42 3 2

começar o filme 11/03/2019 11:41 3 1

6

5

4

3

2

1
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3.4 - PROBLEMAS IDENTIFICADOS E SUGESTÕES DE MELHORIAS (VERSÃO ALFA 1) 

Ecrã de perfil 

• A imagem de perfil do utilizador assemelha-se a um botão clicável devido ao ícone de microfone e à 

sua margem saliente. Sugere funcionalidade relacionada com gravação de áudio. (Participante 

1,2,3,4,5) 

• A disposição dos elementos não é agradável. Imagem de log out não devia ter uma seta para a frente 

(direita). Seta para a frente sugere avançar na aplicação. (Participante 5) 

• Botão “Nova Tarefa” não se encontra alinhado. (Participante 2) 

• Mensagem “Tem novas tarefas disponíveis” sugere que há uma listagem de tarefas (Participante 6) 
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Ecrã de instruções 

• O ícone do primeiro slide de instruções não se adequa à instrução para local calmo e silencioso 

(Participante 6) 
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Ecrã de atividade 

• O elemento visual que simboliza o progresso de atividades realizadas assemelha-se ao ícone de um 

ecrã de swipe, semelhante ao ecrã de instruções. Pode sugerir uma ação de swipe. (Participante 2,5) 
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Ecrã de atribuição de pontuação à transcrição do ASR 

• Pode ser ambíguo. Os utilizadores podem interpretar como sendo uma avaliação da sua 

performance na atividade, ou dar uma votação consoante essa performance. (Participante 1) 

• As caras não são claras como elementos de votação (Participante 4) 

• O sistema de avaliação da transcrição do ASR pode ser redundante. Se o utilizador estiver satisfeito, 

usualmente submete, se não estiver repete (Participante 1,6) 
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Ecrã de confirmação de submissão 

• O ecrã de confirmação de submissão pode estar incorporado no ecrã de visualização da transcrição 

do ASR. (Participante 1,3,4) 
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Ecrã de pontuação 

• A atribuição de pontos é positiva para a satisfação, no entanto, são apenas pontos e não indicam 

qualquer progressão, no estado atual de desenvolvimento. (Participante 1,2,3,4,5,6) 
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3.5 – GUIÃO D ENTREVISTA (VERSÃO ALFA 2) 

Legitimação da entrevista 

1. Apresentação 

a. Realçar o valor da colaboração do participante 

b. Obter autorização para a gravação de vídeo 

2. Gravação 

a. Dar início à gravação e áudio 

Perguntas pré-teste  

1. Participa ou já participou em iniciativas de trabalho colaborativo para um fim em comum 

(por exemplo: assinatura de petições online, crowdfunding, etc)? 

2. Costuma participar em concursos/sorteios públicos por recompensa monetária / vouchers 

/ dinheiro / outros prémios / totoloto? 

3. É motivado pela competição com outros participantes em jogos, por exemplo quando existe 

uma leaderboard (tabela de liderança)? 

 

1. Tarefas 

a. Ecrã de Tutorial Inicial 

b. Leia, para si, o tutorial apresentado. 

c. Diga por palavras suas o que percebeu do tutorial apresentado 

d. Pressione a seta para avançar 

2. Ecrã de autenticação 

a. Autentique-se com as credenciais fornecidas 

b. Fornecer credenciais 

3. Ecrã de desafios 

a. Descreva os diferentes elementos da interface e o que representam para si 

b. Pressione no botão de novo desafio 

4. Ecrã de tutorial do desafio 

a. Leia, para si, o conteúdo apresentado 

b. descreva por suas palavras o funcionamento dos desafios 

c. Pressione Iniciar Desafio 

5. Ecrã de atividade 

a. Descreva os diferentes elementos da interface e o que representam para si 

b. Pressione no ponto de interrogação, se possuir dúvidas 

c. Complete a atividade como compreendeu, segundo os tutoriais 

6. Ecrã de revisão de gravação submetida 

a. Descreva os vários elementos e o que representam para si 

b. Repita a gravação caso não esteja satisfeito, caso contrário avalie o sistema de transcrição 

c. Complete as diferentes atividades do desafio até ao fim 

7. Ecrã de mensagem de gamificação  

a. O presente ecrã tem algum efeito na sua motivação para participar? 

8. Menu lateral 

a. Pressione no menu lateral. 

b. Selecione a opção “sorteio” 

9. Ecrã de informações de sorteio 

a. Descreva o que vê no ecrã 

b. clique no regulamento se necessitar de mais informações 

c. Selecione o menu lateral 

10. Ecrã de perfil 
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a. Altere o nome de utilizador para o seu nome 

b. Pressione no menu lateral 

c. Selecione a opção “desafios” 

11. Ecrã desafios 

a. Navegue a aplicação livremente e sugira possíveis alterações (menu sobre; regulamento do 

torneio; política de privacidade) 

b. Pressione no menu lateral e selecione sair 

 

Perguntas pós-teste 

1. Há algum aspeto na aplicação que considere difícil de executar, ou algum elemento que não 

percebeu? 

2. Considera que utilizaria a aplicação no futuro. Se sim, por que razão? 

a. Pela atividade? 

b. Para ajudar na construção do sistema de crowdsourcing? 

c. Pelo prémio? 

3. Qual a sua opinião geral sobre a App? 
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3.6 - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO (VERSÃO ALFA 2) 

Termo de consentimento para gravação de vídeo 

 

Eu concordo em participar neste estudo realizado e gravado pela Universidade de Aveiro. 
 

Compreendo e dou o meu consentimento para o uso e análise de conteúdo em formato vídeo 
gravado durante este teste de usabilidade pela Universidade de Aveiro. Compreendo que a 
informação recolhida será utilizada somente com propósito científico e que os meus dados não serão 
utilizados para algum outro propósito. Abdico de todos os direitos das gravações de vídeo e 
compreendo que estas poderão ser copiadas e usadas neste projeto de investigação pertencente à 
Universidade de Aveiro, sem necessidade de permissão posterior por minha parte.  
 

Compreendo que a participação neste estudo de usabilidade é voluntária e concordo em 
imediatamente levantar qualquer dúvida, preocupações ou desconforto durante a sessão com o 
entrevistador. 
 

 

Por favor assine abaixo para indicar que leu e compreendeu a informação neste termo de 
consentimento, e que todas as questões lhe foram esclarecidas.  
 

Data:_________  

Assinatura: ____________________________________________________    

 

Obrigado! 

 

Agradecemos a sua participação. 
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3.7 – DADOS RECOLHIDOS DURANTE A AVALIAÇÃO (VERSÃO ALFA 2) 

Deve salientar-se que, nesta fase, a recolha de transcrições foi secundária e que os dados de transcrição 

recolhidos foram recolhidos com o objetivo de analisar a interação com a interface de utilizador e a 

performance da app. Como se pode observar na tabela seguinte, os participantes 1 e 2 produziram 

quantidade de transcrição diferentes dos restantes. 
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3.8 - PROBLEMAS IDENTIFICADOS E SUGESTÕES DE MELHORIAS (VERSÃO ALFA 2) 

Ecrã de Tutorial Inicial 

O Ecrã de Tutorial Inicial mostrou-se claro para a maioria dos participantes.  

“Entendi que vai aparecer alguma coisa e eu tenho que falar para a aplicação o que eu vi”, (Participante 1). 

“Sei que estou a colaborar com esta aplicação e que parece que posso ganhar prémios participando”, 

(Participante 3). 

“Bastante esclarecedor e ao mesmo tempo motiva bastante a entrar na competição”, (Participante 5). 

Sugestões de melhorias: 

• Realçar ainda mais a imagem em destaque através do esquema de cores que realce os elementos 

(Participante 2). 

• Reforçar o incentivo inicial mencionando que quando mais avançado o nível, menor a quantidade 

de competidores para ganhar o prémio (Participante 5).  

 

 

 

 

Fluxo de autenticação 

Nenhum dos participantes demonstrou problemas em seguir o fluxo de autenticação. 

 

Ecrã de desafios 

No geral, todos os participantes conseguiram descrever os elementos presentes no ecrã de desafios. Os 

diferentes elementos: menu lateral, pontuação e botão de início de desafio foram identificados facilmente. 
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Os participantes consideraram que o efeito “call to action” do botão de início de novo desafio era muito bom 

por ser muito forte. 

“Parece simples e acessível, não acrescentaria grande informação”, (Participante 2). 

Fluxo de tarefa  

(Ecrã de tutorial de tarefa > Ecrã de atividade > Ecrã de revisão de submissão > Ecrã de conclusão de 

desafio e gratificação) 

Os participantes executaram o fluxo de tarefa intuitivamente, sem grandes dificuldades e sem necessidade 

de auxílio por parte do entrevistador.  

A maior dificuldade que os participantes demonstraram foi no ecrã onde lhes é solicitado para submeter 

áudio relativo ao estímulo apresentado. Alguns participantes demonstraram-se indecisos entre solicitar o 

conteúdo apresentado, ou descrevê-lo (Participante 3, Participante 4, Participante 5). Todavia, esse aspeto é 

resultado das escolhas de implementação. Escolheu-se remover sugestões explicitas de forma a evitar 

enviesar as submissões de áudio. 

Sugestões de melhorias: 

• Colocar informação textual junto do indicador de atividade atual (Participante 2). 

• Mudar ícone de um “?” para um “i” (Participante 2). 

• Dar mais destaque ao ícone de informação (Participante 2). 

• Colocar ícone de informação no 4º quadrante (inferior direito) (Participante 5). 

• Colocar elementos em cor amarela no ecrã de conclusão de tarefa, para simbolizar gratificação  

 

Ecrã de Perfil 

Todos os participantes perceberam rapidamente do que se tratava o ecrã e como personalizar o perfil de 

utilizador. 

“Bastante simples. Acessível”, (Participante 2). 

Ecrã de informações de sorteio 
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Na sua maioria, os participantes conseguiram descrever o funcionamento da componente de gamificação 

com sucesso a partir dos elementos presentes no ecrã de sorteio. Alguns dentre eles escolheram visualizar o 

regulamento detalhado (Participante 1, Participante 2). 

Sugestões de melhorias: 

• Mudar a disposição dos elementos. Prémios e crachás deviam estar por ordem decrescente 

(Participante 2). 

• Realçar mais o nome dos diferentes crachás (Participante 2). 

• Mudar frase “Período de qualificação” para “Fim de sorteio:” (Participante 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

3.9 – DADOS RECOLHIDOS DURANTE A AVALIAÇÃO DA VERSÃO ALFA 3 

 

3.10 - PROBLEMAS IDENTIFICADOS E SUGESTÕES DE MELHORIAS (VERSÃO ALFA 3) 

Ecrã de Tutorial Inicial 

O ecrã de tutorial inicial demonstrou-se capaz de transmitir o conceito geral e o funcionamento da aplicação, 

no entanto, foram identificados alguns aspetos que deviam ser melhorados. Em particular, os slides em 

formato swipe onde se dá a conhecer o tipo de tarefas da aplicação ao utilizador demonstraram-se ambíguos 

pela disposição dos elementos. 

Especialista: “É para gravar já? (…) Aqui está uma ação que parece estar a exemplificar um desafio, mas não 

está a exemplificar um desafio, está a caracterizar o tipo de desafio.”   

Sugestões: 

• Alterar a disposição dos elementos de forma a que fique mais claro que é apenas um tutorial 

estático. 
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Fluxo de autenticação 

Não foram identificadas nenhumas falhas de usabilidade no fluxo de autenticação. 

Ecrã de tarefas 

O ecrã de tarefas também se demonstrou intuitivo, com o seu propósito bem explícito e as suas 

funcionalidades claras. Em especial, o botão para iniciar uma nova tarefa demonstrou, mais uma vez, ter um 

efeito call-to-action muito forte, o que está conforme o pretendido. 

Fluxo de tarefa  

(Ecrã de tutorial de tarefa > Ecrã de atividade > Ecrã de revisão de submissão > Ecrã de conclusão de 

desafio e gratificação) 

Em termos de usabilidade, não foram apontadas grandes falhas nos ecrãs do fluxo de tarefa, com exceção do 

ecrã de atividade. No ecrã de atividade, a posição do ícone de ajuda, no canto inferior esquerdo, mostrou-se 

fora do campo de visão.  

Especialista: “Está pequeno e fora de contexto. (…) Se me perguntar porque que eu não vi [o botão]; porque 

eu estou concentrado em realizar o desafio, o botão está fora do meu campo de visão”. 

Relativamente à realização de tarefas, tarefas de imagens de conteúdo televisivo foram realizadas como 

pretendido, todavia, quando deparado com a tarefa de pictogramas, a frase submetida não resultou no tipo 

de dados pretendidos. 

Especialista: “Preciso de mais informação sobre esta sinalética”. 

Sugestões de melhorias: 

• Implementar tutoriais diferentes para refletir cada tipo de estímulo apresentado aos participantes; 

imagens, pictogramas ou vídeo. 

• Mover o ícone de ajuda para um local do ecrã onde esteja mais visível. 

 

Ecrã de Perfil 

As funcionalidades disponíveis no ecrã de perfil também se demonstraram intuitivas do ponto de vista da 

usabilidade. 

Sugestões de melhorias: 

• Colocar um atalho para a política de privacidade no ecrã de perfil 

 

Ecrã de informações de sorteio 

O ecrã de sorteio demonstrou-se claro em expressar o funcionamento do mecanismo de gamificação e 

atribuição de prémios, de forma semelhante à avaliação anterior feita junto dos utilizadores. Foram sugeridas 

algumas modificações na linguagem utilizada para codificar os níveis do ranking de participação de forma a 

tornar os rankings mais coerentes com a linguagem utilizada na aplicação. 
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4 – AVALIAÇÃO EM CENÁRIO DE RECOLHA POR CROWDSOURCING 
4.1 – CRONOGRAMA DE LANÇAMENTO DE TAREFAS  

Dia 1 (29/08/2019): 

1. Tarefa de imagens (5 imagens de filmes - 5 pontos por frase) 

2. Tarefa de imagens (5 imagens de filmes de animação - 5 pontos por frase) 

3. Tarefa de imagens (5 imagens de programas portugueses - 5 pontos por frase) 

4. Tarefa de pictogramas (5 imagens - 10 pontos por frase) 

Dia 2 (30/08/2019): 

1. Tarefa de interfaces de interação (5 imagens de áreas da interface de televisão - 10 pontos por frase) 

2. Tarefa de pictogramas (5 imagens - 10 pontos por frase)  

3. Tarefa de imagens (5 imagens de desporto - 5 pontos por frase) 

4. Tarefas de imagens (5 imagens de filmes – 5 pontos por frase) 

Dia 3 (31/08/2019): 

1. Tarefa de vídeos (4 vídeos - 15 pontos por submissão válida) 

2. Tarefa de imagens (5 imagens de séries - 5 pontos por frase) 

3. Tarefa de imagens (5 imagens de filmes de animação - 5 pontos por frase) 

4. Tarefa de pictogramas (5 imagens - 5 pontos por frase)  

5. Tarefas de interfaces de interação (3 imagens - 5 pontos por frase válida) 

Dia 4 (01/09/2019): 

1. Observação 

 

Dia 5 (02/09/2019): 

1. Tarefa de questionário de participação 

 

4.2 DADOS RECOLHIDOS NA AVALIAÇÃO EM CENÁRIO DE RECOLHA DE DADOS POR 

CROWDSOURCING 

• Dia 1:  

[ver um filme de ação] [ver como se faz um fato] [ver um filme de ação] [Ver o filme do Star Wars] [Ver o 

filme do Rei Leão] [Planeta dos Macacos] [televisão] [Pop fiction] [Planeta dos Macacos] [Keanu Reeves John 

Wick movie] [John Travolta Samuel L Jackson Pulp Fiction] [Darth Vader Star Wars] [Rei Leão] [Dark Vader] 

[Rei Leão] [a guerra dos] [não sei qual é o] [zero zero] [Batman] [O Rei Leão] [Planeta dos Macacos] [Matrix] 

[John Travolta e Samuel Jackson] [Star Wars] [Rei Leão] [OPINIÃO PESSOAL] [OPINIÃO PESSOAL] [Pop fiction 

o filme muito sangue em ti mas procurei independente quer para Dino e muito] [Dark vai ver o rei das trevas 

do universo não paga nada nada] [O Rei Leão da banda desenhada O Rei da Selva] [filme dos macacos] [John 

Wick] [filme de ação] [quero] [eu] [Planeta dos Macacos] [John Wick] [Pulp Fiction] [Darth Vader do filme Star 

Wars] [filme Rei Leão] [Planeta dos Macacos] [John Wick] [Pulp Fiction] [Star Wars] [Rei Leão] [standoff entre 

os macacos e os humanos] [momento em que o John Wick está a preparar para a nova missão] [no filme Pulp 

Fiction no início Quero ver a cena em que morre a primeira pessoa] [OPINIÃO PESSOAL] [Quero ver o Simba 

a falar com o seu pai No filme Rei Leão que saiu este ano] [Planeta dos Macacos filme] [filme do Keanu Reeves] 

[ver um blog Buzz] [ver o filme de Star Wars] [ver Rei Leão] [macacos grandes] [Alfaiate] [Planeta dos 

Macacos] [assassino] [Keanu Reeves] [Darth Vader] [Rei Leão] [Samuel] [ver o filme Planeta dos Macacos A 
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origem'] [ver o filme John Wick com Keanu Reeves] [ver o filme Pulp Fiction] [ver o filme Guerra das Estrelas] 

[ver o filme Rei Leão] [sair do filme] [saber mais sobre o filme John Wick] [colocar em pausa o filme] 

[Reproduzir o filme] [abrir o Rei Leão e reproduzir o filme] [Guerra das Estrelas] [Rei Leão por favor] [filme o 

Nemo uma tartaruga e dois peixinhos] [super-homem a cair em direção ao chão nos prédios] [Up Altamente] 

[pássaros] [Selva com monstro preto] [ver a procura de Dory] [ver um filme] [ver um filme de anime] [Ver 

Angry Birds] [ver um filme de animação] [tartaruga] [super-homem] [rapazes] [não sei o nome do desenho] 

[desenhos animados] [A procura de Nemo] [homem-aranha] [não me recordo do nome] [Angry Bird] [não 

conheço] [A procura de Nemo] [spider-man] [altamente] [Angry Birds] [Como treinar o teu dragão] [cena do 

Filme Nemo quando eles estão com as tartarugas] [filme animação do spider-man] [pôster do filme UP 

Altamente] [filme Flappy Bird] [cena do filme de Como Treinar Seu Dragão] [A procura do Nemo primeiro 

filme] [homem-aranha multiverso] [animação] [Angry Birds] [Como treinar o meu Dragão] [ver o filme À 

Procura do Nemo] [ver o filme spider-man] [ver o filme UP] [ver o filme Angry Birds] [ver o filme Como treinar 

um Dragão] [filme é este] [spider-man saiu do apps] [Em que ano foi realizado o filme] [mostrar mais filmes 

como esse] [este filme é para crianças] [ver o programa da polícia na moda] [ver o programa dança com as 

estrelas] [ver o Festival da Canção] [Ver programa 5 Para A meia-noite] [ver o programa da Cristina Ferreira] 

[programa da SIC Mulher polícia da moda] [programa dança com as estrelas] [final do Festival da Canção 

2019] [5 para a meia-noite] [Cristina Ferreira] [polícia da moda] [dança com as estrelas] [Festival da Canção] 

[5 para a meia-noite] [Cristina] [outro programa da tarde] [programa de cantar] [Festival da Canção deste 

ano] [5 para a meia-noite com Raminhos] [programa de tarde] [polícia da moda Demi] [programa de dança] 

[Festival de canção 2019] [5 para a meia-noite] [ver uma série de comédia] [ver o programa polícia da moda] 

[ver o programa dança com as estrelas] [ver o festival da canção 2019] [ver o programa 5 Para A meia-noite] 

[ver o programa Cristina] [mudar o canal] [Que programa é esse] [Quem ganhou o concurso] [desligar a 

televisão] [vou mudar o canal] [filme sobre o amor no coração] [filme de guerreiros] [canal sobre animais] 

[cantar] [Ver filmes de ação] [ver comédias românticas] [Ver filmes de ação] [passarito] [microfone] [super-

herói] [Cupido] [não sei o que é] [passarito] [música] [filmes de super-heróis] [filmes românticos] [filmes de 

guerra] [desenho de um pássaro] [jogo de cantar] [filme de super-heróis] [filme romântico] [filme série 

medieval] [Ver programa sobre vida animal] [ver um programa de música] [ver um filme com super-heróis] 

[ver um romance] [filme de guerra] [animais] [caralho] [filmes super heróis] [ir para os filmes] [ir para os 

filmes] 

 

• Dia 2: 

[Sport TV] [entretenimento] [RTP] [vídeo com] [música] [canais de desporto] [menu entretenimento] [Canal 

1 RTP] [a x n videoclube] [menu] [aderir ao pacote Desporto Sport TV + Sport TV 1 2 3 4 e 5] [várias opções 

para ver Netflix MEO Cinemundo TVI] [RTP1 Itália contra Portugal liga das nações direto] [filmes AXN em 

destaque 2 filmes por 5 € várias novidades] [menu catálogo entretenimento desporto loja] [ver os canais de 

futebol] [os programas de entretenimento] [ver o jogo da liga das nações] [Quero ver os canais de desporto] 

[vai para a parte de aplicações de entretenimento] [Quero ver o jogo Itália Portugal] [Quero ver um filme] 

[vai para o catálogo de música] [canais de desporto] [catálogo entretenimento] [RTP1 Itália Portugal liga das] 

[novidades videoclube] [aplicações] [TV desporto] [entretenimento] [RTP1] [videoclube] [catálogo] 

[desporto] [entretenimento] [futebol] [filmes] [música] [para o videoclube] [ver os canais da música] [Ver 

jogo de tênis] [Ver corrida de kart cross] [ver futebol] [ver volta de bicicleta] [ver jogos olímpicos] [dois 

rapazes a jogar tênis contra mo] [Fórmula 1] [Cristiano Ronaldo] [ciclismo o homem ganhou] [atletismo várias 

raparigas a correr] [Quero ver uma partida de tênis] [alguma prova de Fórmula 1] [notícias do Cristiano 

Ronaldo] [Quero ver ciclismo] [vai para a prova de atletismo da Eurosport] [tênis] [Fórmula 1] [Cristiano 

Ronaldo] [ciclismo] [desporto de corrida olímpica] [tênis] [Fórmula 1] [futebol] [ciclismo] [desporto] 

[Guardiões da Galáxia] [Parque Jurássico] [Harry Potter] [mulher-maravilha] [predador] [Ver o filme do 

Deadpool] [ver o Mundo Jurássico] [Ver Harry Potter] [ver um filme de guerra] [ver um filme de monstros] [5 

monstrinhos] [Parque Jurássico dinossauro grande] [Harry Potter Prisioneiro de Azkaban] [mulher guerreira] 
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[monstro preto] [quero ver o filme dos Avengers] [Quero ver o filme do Jurassic Park] [Quero ver um filme de 

Harry Potter] [Quero ver o filme da Wonder Woman] [Quero ver o filme do predador] [los Vingadores] [Opa 

isto é dinossauro] [Harry Potter] [mulher-maravilha] [Predator] [Avengers] [Jurassic Park] [Harry Potter] 

[Wonder Woman] [Alien] [musicais] [filmes românticos] [animações] [YouTube] [futebol] [pausa para cantar 

Descubra o cantor que há em si] [pausa para o amor de atenção ao seu parceiro] [pausa para dar comida ao 

bebê] [YouTube música escolha a sua música] [bola azul contra scp Sporting Clube Portugal] [ver filmes de 

música] [ver comédias românticas] [ver filmes de animação] [ir ao YouTube] [ver o jogo do Sporting] [Quero 

ver canais de karaokê] [Quero ver um filme romântico] [canais para bebês] [Põe música no YouTube] [Quero 

ver o canal Sporting] [filmes de música] [filmes de amor] [filmes de crianças] [YouTube] [o grande Sporting 

Clube de Portugal] [musicais] [filmes românticos] [filmes de crianças] [música YouTube] [Sporting] 

 

• Dia 3: 

[Stranger Things] [The Big Bang Theory] [the office] [Watch Breaking Bad] [Game of Thrones] [menino ferido 

de casaco azul] [o rapaz e uma rapariga] [uma empresa] [dois homens] [6 guerreiros] [criança violentada] 

[The Big Bang Theory] [the office] [Breaking Bad] [Game of Thrones] [Quero ver este filme Gostei muito de 

ver] [pausa aí nessa parte] [Quais são o nome dos atores] [passa para o próximo filme] [Qual é o episódio de 

série] [Stranger Things] [Big Bang Theory] [the office] [Breaking Bad] [Game of Thrones] [OPINIÃO PESSOAL] 

[OPINIÃO PESSOAL] [OPINIÃO PESSOAL] [OPINIÃO PESSOAL] [OPINIÃO PESSOAL] [suspense] [comédia] 

[Netflix] [séries muito conhecidas] [Game of Thrones] [ver série de ficção científica] [ver série de comédia] 

[ver the office] [ver Breaking Bad] [ver Guerra dos Tronos] [Stranger Things] [The Big Bang Theory] [Ver 

Stranger Things] [ver The Big Bang Theory] [passareta] [ver the office] [ver Breaking Bad] [ver Game of 

Thrones] [ver The Breaking Bad] [Guerra dos Tronos] [ver o filme de ação] [ver teoria de Big Bang] [ver o filme 

de comédia] [ver um filme de ação] [ver um filme de guerra] [filme de cowboys] [Ver jogo de futebol do 

futebol Clube do Porto] [Ver SIC] [agendar gravação do Canal Hollywood] [ver RTP] [símbolo de gravação 

homem] [Futebol Clube do Porto] [SIC canal português] [canal Hollywood ver no calendário os filmes] [RTP 

Azul clarinho azul escuro] [filme de cowboys] [Futebol Clube do Porto] [SIC] [Hollywood] [RTP] [Filmes de 

cowboys] [Porto] [SIC] [Hollywood] [RTP] [filmes] [Futebol Clube do Porto] [SIC] [canal Hollywood] [RTP] [Ver 

filme sobre cowboys] [ver o canal da bola do Porto] [Ver a SIC] [Ver canal Hollywood] [ver canal RTP] [Ver 

lista de filmes da categoria Western] [ver o jogo do Porto] [mudar para o canal Sic] [Qual é a calendarização 

para Hollywood] [muda de canal para RTP] [ver um filme de cowboys] [ir para o canal do Porto] [ir para a SIC] 

[para o canal Hollywood] [ir para a RTP] [Cartoon] [Shrek] [The Lion King] [Minions] [Toy Story] [6 animais 

uma Caco leão hipopótamo zebra girafa] [Shrek Fiona e o burro] [O Rei Leão Hakuna Matata] [Minions 3 

Minions com uma guitarra] [Toy Story] [Madagascar] [Shrek] [Lion King] [Minions] [Toy Story] [Madagascar] 

[Shrek] [Rei Leão] [Minions] [Toy Story] [esse filme não vi por isso não posso comentar nada] [OPINIÃO 

PESSOAL] [OPINIÃO PESSOAL] [OPINIÃO PESSOAL] [OPINIÃO PESSOAL] [OPINIÃO PESSOAL] [Madagascar] 

[Shrek] [Rei Leão] [Minnie Mouse] [Toy Story] [ver filme de animação de animais] [ver o Shrek] [Ver filme Rei 

Leão] [ver o filme Minions] [ver Toy Story] [Madagascar] [Shrek] [Rei Leão] [Mínimos] [a história do Toy] [ver 

Madagascar] [ver Shrek] [ver o Rei Leão] [Ver Minions] [ver Toy Story] [ver Madagascar] [ver Shrek] [ver o Rei 

Leão] [Ver Minions] [ver Toy Story] [ver conteúdos de entretenimento] [YouTube] [Previsão do tempo] 

[catálogo entretenimento desporto lojas Hits música e Formação e jogos] [player pesquisa Popular histórico 

música desporto jogos sair] [Sapo Tempo Lisboa 18 muito nublado filme a bolinha vermelha] [catálogo] 

[YouTube Player] [Sapo tempo] [entretenimento] [YouTube] [meteorologia] [entretenimento] [YouTube 

Player] [meteorologia] [Abrir catálogo] [fazer pesquisa no YouTube] [ver a temperatura em Lisboa] [ir para o 

catálogo de entretenimento] [ir para o YouTube] [ir ver o tempo] [ver detalhes do programa] [menu] [pré-

visualizar canais] [Mudar de canal] [câmara exclusiva Belmonte] [motorcycle Power by will YouTube] 

[MasterChef faz sentido MasterChef] [jornal Flash vidas notícias jornal das 12:00] [ok] [TV] [direita direita 

direita esquerda esquerda] [mudar para cima mudar para baixo mudar para baixo mudar para baixo dá para 

baixo dá para baixo dá para cima dá para cima da para cima para cima lá para cima] [Quero ver a próxima 
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série] [passar o vídeo para o] [apresentar uma lista de série de terror] [que aconteceu e onde aconteceu] 

[entrevista] [reality show] [série] [notícias] [OPINIÃO PESSOAL] [OPINIÃO PESSOAL] [OPINIÃO PESSOAL] 

[OPINIÃO PESSOAL] [entretenimento] [Documentários] [telejornal] [telejornal] [ver câmara exclusiva] [ir ao 

menu] [ver a programação] [Mudar de canal] [confirmar] [informação sobre o programa] [Ir para menu] 

[selecionar programa] [menu] [fazer zapping] [programação seguinte] [programa seguinte programa 

anterior] [ver os episódios de câmara exclusiva] [ir para TV] [Ver os programas do canal 10] [ver o que está a 

dar nos canais] [programações] [menu] [gravações] [navegar]. 


