
  
 

 

Termo de Abertura do Projeto 

 
Título do Projeto: Joinfut 
Cliente: Lucas Zandona e Paulo Francisco – Startup Garagem 

Semestre: Sextas-feiras LMNP – 19:15 as 22:30 
 
Justificativa do Projeto: A Joinfut nasceu a partir da identificação de alguns problemas: Processo de captação de 
atletas empírico e pouco baseado em dados, falta de visibilidade dos atletas frente aos clubes e a falta de recursos 
robustos que permitam a análise e o gerenciamento de dados pelos clubes de futebol. 

 
Objetivos do Projeto: Desenvolver uma plataforma digital que utiliza os dados de jovens atletas para prover aos 
clubes um portfólio de jogadores. Esta solução visa entregar: 
• Agilidade e facilitação do processo de seleção e captação de atletas, com base em análise de dados.  
• Aumento da visibilidade dos atletas frente aos clubes.  
• Fornecimento de um grande portfólio de atletas para mapeamento, acompanhamento e escolha, mediante 
demanda. 

 
Descrição do Projeto em alto nível: 
 

• Tela de cadastro de atletas requisitando informações físicas e técnicas;  
• Tela de cadastro dos clubes;  
• Tela de filtros de seleção (dos dados físicos e técnicos) para os clubes manipularem com base no banco de 
dados dos atletas;  
• Tela com os resultados da busca (com as principais informações de perfil de cada atleta para uma pré 
visualização);  
• Tela com o perfil do atleta (dados físicos, técnicos, VÍDEOS (link youtube), testes feitos pelos atletas, 
dados cadastrais, avaliações dos vídeos e nota geral do atleta); 

 OBS: A nota é um valor médio dado pelo clube após a análise do atleta  
• Tela de acesso aos vídeos e testes dos atletas;  
• Tela de subgrupos de atletas previamente selecionados pelos clubes;  
• Tela com as explicações dos testes. Os testes são vídeos feitos pela Joinfut com exemplos que os atletas 
devem replicar de treinamentos e situações de jogo que são necessários para uma melhor avaliação pelo 
clube. 
 
 

Não está no Escopo: Gestão dos vídeos. 

 
 

Tecnologia:  

 Mobile APP. 
 

 

 

 
* Eventualmente algum professor poderá ser alterado. 
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