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Objetivos

 Abordar sobre prototipagem de software

 Apresentar a ferramenta Balsamic Mockups



Introdução

 A prototipagem é um método utilizado em alguns projetos de 

desenvolvimento de produtos que permite a sua visualização e a avaliação 

prévia de algumas de suas funcionalidades, geralmente as mais importantes.

 A elaboração de um protótipo auxilia a familiarização do cliente com o 

produto que está sendo desenvolvido e permite que ele avalie se o que está 

sendo desenvolvido atende às suas necessidades e está de acordo com o 

que foi idealizado.



Introdução

 Uma das principais razões para se utilizar esse tipo de abordagem é que 

se o cliente observar qualquer discordância com o que era pretendido, é 

possível fazer mudanças nas especificações do projeto, poupando 

esforços de retrabalho e mudanças em um produto já feito.

 A prototipagem de softwares pode ser feita de diferentes formas:

 Desenhos manuais;

 Utilizando IDEs de desenvolvimento gráfico;

 Utilizando ferramentas de prototipagem



Introdução

 Prototipagem manual:



Introdução

 Prototipagem utilizando softwares específicos:



Ferramenta de prototipagem: 

Balsamiq

 Basalmiq Mockup é uma aplicação utilizada para desenvolver protótipos 

ou modelos (mockups), como as telas de um sistema desktop, ou 

sistema/páginas web ou mobile.

 O download da ferramenta pode ser realizado pelo 

site http://www.balsamiq.com/download.

 A ferramenta possui uma versão trial de 30 dias e o custo da licença 

individual é de U$ 89,00

http://www.balsamiq.com/download


Ferramenta de prototipagem: 

Balsamiq

 O aplicativo possui uma interface simples, com uma barra de 

ferramentas rápida chamada de Quick Add. Através dela é possível 

encontrar e adicionar os componentes de uma interface gráfica.



Ferramenta de prototipagem: 

Balsamiq

 Balsamiq contém outros controles, totalizando 75 controles disponíveis,

divididos em categorias como leiaute, mídia e botões. Novos controles

podem ser adicionados, através do menu Help – Download More

Controls (Mockups to Go). O Balsamiq Mockup irá abrir o site

https://mockupstogo.mybalsamiq.com/projects, no qual poderão ser

encontrados diversos controles separados por categoria.

https://mockupstogo.mybalsamiq.com/projects


Ferramentas de prototipagem: 

Balsamiq

 Componentes disponíveis no Balsamic Mockups



Exemplo da aula


