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RESUMO
Neste trabalho, inicialmente são apresentados o surgimento e a evolução das
interfaces gráficas e do conceito de Usabilidade. São apresentados diversos
métodos de avaliação de interfaces, com destaque para a Avaliação com o Usuário
e os procedimentos para sua preparação. Finalmente são mostrados e discutidos os
resultados de uma aplicação na prática da Avaliação com o Usuário em um conjunto
de websites de Entretenimento, verificando sua validade e eficiência para
identificação de problemas nos sites da Internet, além de relacionar os problemas
encontrados e o cumprimento de recomendações.

Palavras-chave: Usabilidade de Sistemas com Interfaces Gráficas, Avaliação com
Usuário, Websites de Entretenimento, Métodos de Avaliação

1

1. INTRODUÇÃO
1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA
Quando os primeiros computadores foram construídos, eram utilizados apenas por
um pequeno grupo de especialistas para realizar tarefas bem específicas. Nesta
época, as interfaces eram complicadas e dominá-las requeria um grande esforço por
parte dos usuários.
A revolução dos computadores pessoais e a queda no preço dos equipamentos
fizeram com que os computadores se tornassem disponíveis para um grande
número de usuários e a partir daí houve uma preocupação bem maior em se
construir interfaces fáceis de usar, que diminuíssem o tempo de aprendizado e
colocassem os benefícios trazidos pelos sistemas de computador ao alcance de
todos.
O termo Usabilidade passou a ser utilizado para medir a qualidade dessas
interfaces. Segundo Nielsen [NIE93], Usabilidade está relacionada com facilidade de
aprendizado, eficiência, facilidade de memorização, quantidade de erros e satisfação
do usuário. Há diversos métodos de avaliação de Usabilidade. Dentre estes
métodos, se destaca a Avaliação com o Usuário, que utiliza usuários reais do
sistema no teste, possibilitando identificar dificuldades no uso da interface de forma
direta.
A preocupação com a Usabilidade nas interfaces se tornou ainda maior com o
surgimento da Internet e da World Wide Web, onde a satisfação do usuário passou a
assumir um papel de extrema importância. Nos produtos tradicionais o usuário
normalmente não tem a oportunidade de testar antes de comprar, ele pagará pelo
produto antes de saber que o mesmo é difícil de usar e não atenderá suas
necessidades. Mas na Internet acontece o contrário, o usuário visita um website e
navega por ele. Se este website for difícil de usar, o usuário provavelmente fechará
a janela do navegador e não voltará mais.
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Dentro deste contexto a Usabilidade passa a ter um papel fundamental na
construção de websites, e se torna necessário verificar se os métodos de avaliação
de Usabilidade, que vêm sendo utilizados com sucesso na inspeção de interfaces de
sistemas em geral, também são eficientes quando aplicados a websites da Internet.

1.2 METODOLOGIA
Este trabalho corresponde a um estudo dos diversos métodos de avaliação de
Usabilidade e a aplicação na prática da Avaliação com o Usuário para um conjunto
de websites da Internet.
Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica apresentando o surgimento e a
evolução das Interfaces Homem-Computador, da Interface Gráfica na Internet: World
Wide Web e do termo Usabilidade. Em seguida foram estudados os principais
métodos de avaliação de interfaces, com maior ênfase ao método de Avaliação com
o Usuário.
O método de Avaliação com o Usuário foi o escolhido para as aplicações práticas,
na segunda parte deste trabalho. Foram escolhidas três categorias de websites de
entretenimento para avaliações. Para cada categoria foram selecionados os sites
mais representativos e/ou mais visitados. Foram criadas listas de tarefas para cada
um dos sites e foram feitas algumas sessões de avaliação com diversos perfis de
usuários do sistema.
Os resultados de cada avaliação são descritos no Capítulo 4. Assim como a
descrição das dificuldades encontradas pelos participantes e possíveis problemas de
usabilidade. Estes problemas são relacionados, em determinados casos, com a
desobediência a recomendações propostas por Nielsen [NIE00]. No final do capítulo
é apresentada uma lista com os principais problemas encontrados em cada um dos
websites avaliados, bem como sugestões de como solucioná-los.
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1.3 OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é verificar a validade e eficiência do método de Avaliação
com o Usuário para identificação de problemas de usabilidade em páginas da World
Wide Web, e encontrar possíveis relações entre os problemas encontrados e o não
cumprimento de recomendações propostas por Nielsen [NIE00].
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo é apresentado um histórico com o surgimento das interfaces, bem
como um estudo dos principais métodos de avaliação existentes, com ênfase para o
método de Avaliação com o Usuário.

2.1 INTERFACE, WEB E USABILIDADE
Nesta seção discutimos o surgimento das primeiras interfaces gráficas, da World
Wide Web e do termo “Usabilidade”

2.1.1 INTERFACE HOMEM-COMPUTADOR
A Interface Homem-Computador é o termo utilizado para definir a maneira como um
sistema se apresenta para o usuário e a maneira como esse usuário irá interagir
com esse sistema. É a interface quem intermedia a comunicação entre o Homem e o
Computador. De acordo com Weller [WEL95], a definição de interfaces como um
espaço físico ou superfície de contato que intermedia a comunicação HomemComputador está ultrapassada. Existe uma nova ênfase que utiliza a abordagem
centrada no usuário, proposta por Norman [NOR86]. Com esta mudança de
enfoque, da tecnologia para o usuário, outros fatores são modificados. A interface
passa a ser mais do que uma superfície de intermediação ou uma camada tradutora
das ações do usuário. Com a abordagem centrada no usuário, a interface passa a
tratar um conjunto de interações específicas do usuário, decorrentes do
engajamento com o sistema, experiências pessoais, de natureza cognitiva,
emocional, entre outras.
Weller [WEL95] também mostra uma citação de Norman que diz que a boa interface
é aquela que passa desapercebida. O usuário utiliza o computador para realizar uma
tarefa, e é nessa tarefa que ele deve estar concentrado, ele não pode estar
preocupado em como utilizar o computador e sim em como completar sua tarefa.
Uma boa interface deve ser transparente, deve permitir ao usuário fácil acesso a
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funcionalidade da aplicação. A interface não pode ser um obstáculo entre o usuário
e a aplicação. Heckel [HEC93] afirma que “as coisas bem feitas tendem a serem
irrelevantes e não são percebidas, enquanto que o que é mal feito salta aos olhos e
é notado” (p. 9)
Heckel [HEC93] também destaca que para construir uma interface amigável
precisamos pensar menos como técnicos e mais como comunicadores. Ele compara
o trabalho de um projetista de software ao trabalho de um artista, que revisa
constantemente sua obra até chegar ao resultado ideal. Com esta abordagem o
projetista faria um protótipo inicial que seria aprimorado até chegar ao produto final
como expressão artística/cultural. Como um artista ele teria de ser capaz de se
afastar e olhar para o trabalho de forma objetiva e total, e até mesmo abandoná-lo e
começar tudo novamente se isto lhe parecer o mais adequado.
As primeiras interfaces utilizadas em computadores eram complicadas, de modo que
para realizar qualquer tarefa o usuário normalmente tinha de digitar várias linhas de
comandos tornando o processo de aprendizado muito lento e fazendo com que o
uso dos computadores ficasse restrito aos profissionais da área de informática.
Nesse período os computadores estavam restritos a grandes Corporações,
Universidades, etc. e não havia muita preocupação em construir interfaces mais
fáceis de usar.
Segundo Torres [TOR96] os primeiros trabalhos de pesquisa de interação HomemComputador foram feitos por grandes centros de pesquisa como a ARPA (Advanced
Research Projects Agency), o MIT (Massachusetts Institute of Technology) e o SRI
(Standford Research Institute). Tais pesquisas foram de grande importância para a
base do que é a microinformática que conhecemos hoje.
Levy [LEV99] conta que o primeiro sistema com interface gráfica só apareceu após o
surgimento dos computadores pessoais. O computador pessoal foi criado por uma
comunidade de jovens americanos na metade da década de setenta. Neste período,
na região de Silicon Valley encontravam-se implantadas empresas como HewlettPackard, Atari e Intel. Funcionários, engenheiros voluntários e jovens fanáticos por
eletrônica passavam seus finais de semana em garagens produzindo artefatos
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informáticos. Dentre estes jovens encontravam-se Steve Jobs e Steve Wozniac, que
realizavam sua primeira máquina, Blue Box, um dispositivo digital para burlar os
sistemas telefônicos e fazer ligações sem pagar. Milhares de jovens se divertiam
desta forma, fabricando rádios, dispositivos de cálculo e de comunicação, o objetivo
maior era instituir novas bases para a informática e revolucionar a Sociedade.
A maior meta destes jovens era construir um computador próprio a partir de circuitos
de segunda mão, os “computadores para o povo” como diziam os slogans criados
por eles. Dentre os vários grupos existentes, o Homebrew Computer Club, do qual
Jobs e Wozniac faziam parte era um dos mais ativos.
Levy [LEV99] também conta que em 1975 Jobs e Wozniac conseguiram criar seu
primeiro computador dotado de circuitos originais, e assim nasceu a Apple. O
primeiro computador foi batizado de Apple 1, que permitia programar na linguagem
Basic, o problema é que o Basic do Apple 1 não era compatível com o do Altair
(maior sucesso comercial em microinformática da época). Algum tempo depois foi
lançado o Apple 2 na tentativa de compensar esta desvantagem com melhores
interfaces. O Apple 2 servia basicamente para programar em Basic e jogar. Jobs já
estava convencido de que havia um grande mercado para o computador pessoal. O
Apple 2 acabou sendo o maior sucesso da informática pessoal no final da década de
setenta. Em 1979 surgiu o primeiro processador de textos (Apple Writer) e a primeira
planilha de cálculo (Visicalc), além de inúmeros jogos e programas especializados. A
“revolução da informática” havia começado.
De acordo com Torres [TOR96] o ambiente baseado em janelas e ícones que
conhecemos hoje foi criado nos laboratórios do Palo-Alto Research Center (PARC)
da Xerox. Alan Kay, Larry Tessler e sua equipe do PARC trabalhavam no
desenvolvimento de uma interface que simulasse um ambiente de escritório. Além
disso, foram eles que idealizaram o mouse que conhecemos hoje e a idéia de mover
um cursor na tela selecionando ícones e clicando para efetuar as mais diversas
operações. Em vez de ter de decorar e digitar comandos complicados o usuário
precisava apenas consultar um menu e ver todas as opções de tarefas que ele
poderia executar, bastava selecioná-las para disparar a ação desejada. O ambiente
de trabalho permitia abrir ou fechar “janelas” na tela para alternar entre diversas
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atividades, um clique em um ícone com o desenho de uma impressora fazia com
que o documento fosse impresso.
Apesar de a Xerox possuir toda esta tecnologia em mãos, não estava interessada
em utilizá-la em computadores pessoais e não levou as idéias do pessoal do Centro
de Pesquisa a sério. Na época, todas as grandes empresas estavam interessadas
apenas no mercado de computadores de grande porte. Jobs conseguiu convencer a
Xerox a mostrar suas criações e acabou revertendo as idéias em proveito da Apple.
Surgem então os primeiros microcomputadores com interface gráfica, o Lisa da
Apple e o Star da própria Xerox, ambos implementando as idéias de “ícones e
mouse” que acabaram se tornando obrigatórias com o passar do tempo.
Segundo Torres [TOR96], através da interface gráfica o microcomputador tornou-se
mais amigável, em vez de usar comandos complicados e de difícil memorização o
usuário tinha apenas de utilizar os ícones disponíveis na tela. Não era preciso ser
um expert para utilizar um microcomputador como o Lisa. O Lisa tinha o seu alto
preço como único inconveniente. Paralelamente ao projeto Lisa, a Apple também
trabalhava em um outro projeto, o Macintosh, que era um “Lisa para se ter em casa”.
Em 1984 era lançado o Apple Macintosh, o qual foi um sucesso absoluto. No mesmo
ano a IBM lançava seu IBM PC AT e a Microsoft lançava o seu MS-DOS 3.0, ainda
baseado em interface texto. A Apple levou a melhor, pois o Macintosh era muito
mais avançado, trabalhava com sons, era rápido e fácil de usar, podendo ser
utilizado até mesmo por pessoas que nunca haviam utilizado um microcomputador
antes, o processo de aprendizado era muito mais rápido.
Outros fabricantes construíram seus próprios sistemas utilizando as características
de interface do Macintosh, dentre eles a Microsoft, que após três anos de
adiamentos, em 1987 lançou seu Microsoft Windows, com uma interface similar à do
Mac, mas o ambiente da Apple ainda era bem melhor. Os fabricantes de software
acabaram sendo meio que obrigados a desenvolver softwares para ambientes
gráficos. O próprio atraso da Microsoft para lançar o Windows fez com que vários
fabricantes de software criassem seus próprios ambientes gráficos, dentre eles o
DESQ (Quarterceck), o VisiOn (VisiCorp), o TopView (IBM) e o GEM (Digital
Research). Este último era tão parecido com o ambiente do Macintosh que a Apple
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ameaçou processar a Digital Research que optou então por redesenhá-lo. Vários
fabricantes de hardware incluíram o ambiente gráfico em seus projetos. A Apple
ameaçou processar muitos fabricantes por utilizarem interfaces gráficas muito
semelhantes a do Macintosh, a HP lançou seu ambiente gráfico New Wave e
também acabou sofrendo pressões da Apple. O argumento de defesa da HP:
“Baseamos nosso ambiente gráfico no Windows”. A Microsoft não cedeu e foi
processada pela Apple, que perdeu a briga na justiça pois a idéia do ambiente
gráfico não era seu, muito menos da Microsoft, mas sim do PARC, que pertencia a
Xerox. Processos judiciais a parte, o objetivo de tornar o microcomputador uma
ferramenta fácil de utilizar através de uma interface amigável acabou sendo atingido.
A Microsoft levou bastante tempo para conseguir desenvolver uma interface muito
semelhante a utilizada pelo Macintosh, e apesar de todos os processos judiciais que
enfrentou, o Windows é hoje o sistema operacional mais utilizado. Correndo por fora
e ganhando cada vez mais espaço temos o Linux, sistema operacional desenvolvido
por Linus Torvalds no início da década de noventa. O Linux também começou com
uma interface baseada em linhas de comando, textual e tem hoje vários ambientes
gráficos, alguns deles muito parecidos com o Windows. Uma das principais
vantagens do Linux é ser um sistema operacional livre, ou seja, ele pode ser usado
gratuitamente e pode ser distribuído e modificado livremente. A própria Apple
continua inovando seu Mac OS, de modo que o Macintosh continua sendo um forte
concorrente das máquinas PCs Intel, representadas pelos Windows ou Linux.
Sem dúvida a popularização dos computadores pessoais se deve em grande parte
ao surgimento desses ambientes operacionais gráficos, que tornaram muito mais
fácil a interação do usuário com a máquina e conseqüentemente tornaram o uso do
microcomputador mais amigável e mais produtivo.

2.1.2 WORLD WIDE WEB
De acordo com Szeto [SZE97], “A World Wide Web é um ‘lugar’; e o veículo usado
para acessa-lo é um aplicativo chamado navegador”. (p. 1). Szeto também afirma
que chamar a Web de meio também está correto, pois algumas pessoas que se
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autodenominam ‘Webdesigners’ ou ‘autores Web’ trabalham da mesma forma que
pintores, coreógrafos, desenhistas e outras profissões do gênero, porém, cada um
respeitando suas especialidades e usando sua criatividade. Cada especialidade
possui um determinado conjunto de regras, limitações e oportunidades. O navegador
é o software que possui a interface utilizada para acessar este ambiente de
comunicações, onde o webdesigner pode criar uma experiência para um público ou
usuário final desconhecido.
Segundo Levy [LEV99], a idéia do hipertexto foi enunciada pela primeira vez por
Vanevar Bush em 1945, em um artigo intitulado “As We May Think”. Bush era um
matemático e físico renomado que havia criado, nos anos trinta, uma calculadora
analógica muito rápida, que teve papel importante para o financiamento do Eniac, a
primeira calculadora digital. Bush dizia que a maior parte dos sistemas de indexação
e organização de informações em uso na comunidade eram artificiais, pois cada
item é classificado sob uma única rubrica e a organização é hierárquica. Por outro
lado, a mente humana funciona através de associações. Ela pula de uma
representação para outra, traça caminhos através de várias bifurcações muito mais
complicados que qualquer sistema de banco de dados existente. Bush reconhece
que não é possível reproduzir a maneira como a mente humana funciona, mas
sugere que nos inspiremos nela. Ele imagina então um dispositivo chamado Memex,
para mecanizar a classificação e a seleção por associação paralelamente ao
princípio de indexação clássica.
Em 1991 surgiu um sistema chamado gopher, que era um sistema de informações
distribuídas, porém tinha uma limitação básica: organizava a informação através de
diretórios hierárquicos, ou seja, não utilizava recursos de hipertexto.
Segundo Franco [FRA97], antes mesmo do surgimento do gopher, em 1989, o
pesquisador do Cern (Centro Europeu de Pesquisas Nucleares) Tim Berners-Lee
escreveu alguns softwares de manipulação de hipertexto e os chamou de World
Wide Web (ou apenas WWW). Entretanto o WWW necessitava de uma interface
gráfica (browser) para o usuário. Muitos pesquisadores perceberam o potencial do
projeto e começaram a trabalhar nesta interface. Em 1993 um grupo de
pesquisadores do NCSA (Centro Nacional para Aplicações em Supercomputação),
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em Illinois, criou o primeiro browser e o chamou de Mosaic. A WWW fez muito
sucesso, e logo outros browsers foram criados, com destaque para o Netscape, que
durante vários anos foi o navegador mais utilizado. A Microsoft não deu muita
atenção para a WWW no início, e só entrou no mercado de browsers quando a
WWW já estava consolidada. O Internet Explorer da Microsoft era tecnicamente
inferior ao Netscape, que tinha muito mais recursos e muito mais usuários. Mas a
Microsoft conseguiu aperfeiçoar seu browser e atualmente as opiniões se dividem
quando se trata de escolher qual o melhor. O Internet Explorer é hoje o browser
mais utilizado, e isto se deve ao fato da Microsoft tê-lo integrado ao sistema
operacional Windows, tal atitude rendeu mais um processo para a Microsoft.
A WWW facilitou bastante a navegação na Internet, permitindo aos usuários acessar
facilmente inúmeros bancos de dados multimídia e na forma de hipertexto. Outra
vantagem dos browsers é que eles também funcionavam com as tecnologias já
estabelecidas como o gopher e o FTP (o mais conhecido protocolo de transferência
de arquivos, e que é padrão até hoje).
Apesar de tantas vantagens, a adoção da WWW como um padrão de
armazenamento de dados teve um custo. Na época, a maioria dos computadores
ainda utilizava monitores padrão CGA, a primeira geração de monitores, que eram
monocromáticos e não suportavam as interfaces gráficas que seriam necessárias
para utilizar o Netscape ou outros browsers. Ou seja, milhares de computadores
teriam de se tornar obsoletos em muito pouco tempo, e isto de fato aconteceu.
Rapidamente a WWW foi adotado como padrão e os computadores que não se
adequavam ao WWW foram substituídos.
A WWW foi, sem dúvida, a principal responsável pela popularização da Internet,
primeiramente no meio acadêmico, e depois com surgimento das redes comerciais.
Nesta época, o mundo das comunicações já havia incorporado a imagem, como a
TV, e as interfaces de computador ainda eram baseadas em texto. Este tipo de
interface era suficiente para pesquisa e atividades comerciais, mas para usuários
leigos em informática, que já estavam acostumados com as imagens de qualidade
apresentadas por outras mídias, a interface texto não era atrativa. Com o surgimento
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das redes comerciais, a Internet deixou de ser um meio apenas de pesquisa
acadêmica, para ser também um lugar de lazer, de compras e de relacionamento.
As informações contidas na WWW são organizadas em sites e homepages, que são
os espaços na rede onde a informação está armazenada. Para acessa-la é
necessário apontar o browser para este local, ou seja, digitar o endereço (chamado
URL, de Universal Resource Location). Inicialmente todos os sites eram criados
utilizando a linguagem HTML (Hypertext Markup Language), que permite aos
desenvolvedores utilizar os recursos de hipertexto e multimídia. Com o tempo outras
linguagens foram surgindo para serem usadas em conjunto com o HTML, as mais
populares foram sendo incorporadas aos browsers: Java, Flash, Shockwave, etc. A
própria HTML vem sendo atualizada de tempos em tempos, trazendo novos
recursos.
A estrutura das homepages na Internet não é hierárquica, ela se baseia em múltiplas
conexões escolhidas livremente pelo proprietário de cada homepage. Este
proprietário pode ser uma universidade, uma empresa ou mesmo um usuário
comum. Este tipo de estrutura permite saltar de uma homepage para outra, sem ter
de seguir um caminho pré-determinado, cada usuário seguirá o caminho que
desejar. O conteúdo de uma homepage pode variar bastante: universidades
normalmente colocarão informações referentes a seu campo de atuação, cursos,
funcionários, alunos, etc; uma empresa irá colocar na rede informações sobre seus
produtos; usuários comuns poderão colocar na rede suas homepages pessoais para
expressarem suas opiniões e assim por diante.

2.1.3 USABILIDADE
O termo Usabilidade é usado para definir o quanto um produto é fácil e rápido para
uma pessoa aprender a utilizá-lo. Segundo Weller [WEL98], considerando Nielsen
[NIE93], Usabilidade é caracterizada por cinco atributos ou parâmetros, que auxiliam
a tornar o processo de avaliação mais objetivo e quantificável:
•

o tempo que se leva para aprender a utilizar o produto;
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•

o tempo que se leva para memorizar as tarefas;

•

a eficiência do produto;

•

a satisfação do usuário;

•

a quantidade de erros.

Por exemplo, muitas pessoas têm forno de microondas em casa, mas o utilizam
apenas para esquentar comida ou fazer outras tarefas simples. O forno pode fazer
muito mais que isso, mas as pessoas utilizam apenas uma pequena percentagem de
sua funcionalidade, principalmente se os procedimentos necessários para se fazer
um prato sofisticado forem muito complicados, difíceis de aprender ou difíceis de
memorizar. Nestes casos, muito provavelmente, o usuário vai acabar desistindo.
Segundo Weller [WEL95] também é importante destacar a diferença entre
Usabilidade e Utilidade. Usabilidade está relacionado a quão bem os usuários
podem utilizar a funcionalidade da aplicação, enquanto que Utilidade está
relacionado a quão bem as funções da aplicação atendem as necessidades dos
usuários. Por exemplo, considerando dois tipos de fornos de microondas: o primeiro
modelo faz centenas de pratos diferentes, descongela, doura alimentos, porém
possui uma interface complexa que poucas pessoas conseguirão usar; o segundo
modelo é mais simples, faz apenas uns poucos pratos, mas é fácil de usar, tem
poucos botões com instruções simples. Neste caso podemos afirmar que o primeiro
modelo possui uma taxa de Utilidade maior que o segundo, pois permite fazer mais
pratos e tem funções que o segundo não tem. Por outro lado, o segundo possui uma
taxa de Usabilidade maior que o primeiro, pois é fácil operá-lo e o usuário aprenderá
a utilizá-lo sem muito esforço.
De acordo com Dumas [DUM93]:
1. Usabilidade significa focar-se no usuário;
2. As pessoas usam produtos para serem produtivas;
3. Os usuários são pessoas ocupadas tentando completar suas tarefas;
4. Os usuários decidem quando um produto é fácil de usar.
Para desenvolver um produto com alta taxa de Usabilidade é necessário saber quem
é o usuário e compreendê-lo, pois ninguém pode substituí-lo. O desenvolvedor sabe
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demais sobre o sistema e, portanto, não pode representar os usuários. Outros
desenvolvedores só podem representar o grupo do qual fazem parte, a menos que o
produto seja destinado a desenvolvedores, eles também não servirão para
representar os usuários. Quem define se o produto é fácil de usar ou não é o usuário
e não o desenvolvedor ou projetista.
Segundo Dumas [DUM93] dois importantes fatores que definem se o produto é fácil
de aprender e usar são: o tempo que o usuário leva para fazer a tarefa desejada e o
número de passos necessários para completar a tarefa. Portanto, uma das
condições para desenvolver um produto fácil de usar é saber quais são as tarefas do
usuário. Um produto só será bem sucedido se conseguir ajudar o usuário a
completar suas tarefas.
As pessoas costumam associar Usabilidade com produtividade, pois ninguém é
pago apenas para ficar sentado em frente ao computador, mas sim para realizar
determinadas tarefas. Portanto os computadores e os softwares são ferramentas
que ajudam estas pessoas a realizarem suas tarefas. A documentação é a
ferramenta que ajuda as pessoas a utilizarem os computadores e os softwares. Mas
as pessoas não querem gastar muito de seu tempo aprendendo a utilizar a
documentação. Se a pessoa achar que está gastando muito tempo para aprender a
utilizar uma ferramenta, ela provavelmente irá concluir que está desperdiçando seu
tempo e irá deixar a ferramenta de lado.
Aqui podemos voltar ao exemplo do forno de microondas, onde o objetivo da pessoa
é fazer um determinado prato. O forno é apenas a ferramenta que ela utilizará para
chegar ao seu objetivo. Muitos microondas falham em um teste de Usabilidade para
esta função, pois as pessoas não conseguem chegar ao seu objetivo devido ao
tempo e esforço necessários para conclusão desta tarefa. O forno pode ter uma alta
funcionalidade (ele trabalha da maneira como foi projetado para trabalhar) e ao
mesmo tempo ter uma baixa taxa de Usabilidade (as pessoas não conseguem
utilizá-lo de maneira fácil e rápida para chegarem aos seus objetivos).
Segundo Nielsen [NIE00], para a empresa que desenvolve o produto investir em
Usabilidade também significa reduzir gastos com suporte. Muito do serviço do

14
suporte poderia ser evitado se tivesse sido dada mais atenção para a Usabilidade.
Mas, o custo do suporte e o custo de se investir em Usabilidade normalmente saem
de contas diferentes, o gerente de desenvolvimento não está preocupado com o
custo do suporte que não é seu departamento e, portanto, não está motivado a
investir em Usabilidade.
Segundo Dumas [DUM93], são muitos os benefícios para a empresa que investe em
Usabilidade. Os autores destacam sete vantagens:
Vender mais produtos
Usabilidade é um fator que pesa bastante na hora em que o usuário vai
escolher o produto que vai comprar, quanto mais for investido em
Usabilidade, mais o produto deve vender.
Vender outros produtos
Se o usuário ficou satisfeito com o primeiro produto, há uma grande chance
de que ele venha a adquirir outro do mesmo fabricante. Por outro lado, o
usuário insatisfeito provavelmente evitará adquirir outro produto do mesmo
fabricante.
Melhorar a reputação da companhia
O usuário satisfeito recomenda o produto para outras pessoas. É como diz
um provérbio muito conhecido pelos comerciantes: “Quando o cliente vai a
uma loja e é bem atendido, comenta isso com uma pessoa, quando é mal
atendido, comenta com dez”.
Economizar dinheiro em produtos internos
Quando o produto é feito para uso interno, muitos desenvolvedores tendem a
ignorar a Usabilidade. Isto é um equívoco, a Usabilidade em produtos para
uso interno tem importância dobrada, pois a companhia paga tanto pela
chamada ao suporte, quanto pelo tempo improdutivo do usuário.
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Reduzir Custos de Suporte
O custo do suporte é alto, e muito do serviço do suporte poderia ser evitado
se tivesse se investido mais em Usabilidade.
Reduzir Custos de Treinamento
O funcionário não estará produzindo durante o tempo que estiver em
treinamento, isto implica que a empresa que compra o produto sempre terá
custos com o treinamento, mesmo quando ele for pago pelo desenvolvedor.
Reduzir a Necessidade de Manutenção e Atualizações
Investindo em Usabilidade, o desenvolvedor pode economizar em tempo e
custo de enviar “remendos” para problemas que poderiam ter sido
encontrados em testes de Usabilidade.
Quando pensamos em Usabilidade na Internet, segundo Nielsen [NIE00], a questão
é simples: a Usabilidade é um conceito fundamental em Websites. Se um usuário
não consegue compreender a estrutura de navegação do site e encontrar um
produto ele não irá comprá-lo, pois a distância entre um Website e seus
concorrentes é sempre de apenas poucos cliques.
Em Janeiro de 2000, de acordo com o mesmo autor, já existiam 10 milhões de
Websites na rede, e deve-se chegar a 100 milhões em 2002. O usuário não irá
perder seu tempo em um Website que seja confuso, lento ou que não satisfaça suas
necessidades. O usuário típico está sempre navegando com duas ou mais janelas
abertas ao mesmo tempo e com um tempo de espera muito pequeno. Neste cenário
de uso, se um Website se mostra difícil de navegar o usuário conclui que o esforço
não vale a pena e fecha a janela.
Nielsen destaca que com a Internet a Usabilidade assumiu um papel muito mais
importante do que aquele que ela representava no passado. Nos produtos
tradicionais o usuário normalmente não tem a oportunidade de testar antes de
comprar. Se uma pessoa entra em uma loja, compra um videocassete e mais tarde
descobre que ele é muito difícil de programar, não haverá mais muita coisa a ser
feita, pois ela já pagou pelo produto e terá de aprender a utilizá-lo ou deixá-lo de
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lado. Na Internet a situação se inverte, o usuário tem mais oportunidade de testar
antes de comprar, se o usuário visitar um Website e achar o mesmo lento, confuso
ou que não atende as necessidades, por que o usuário se tornará um membro?
Segundo Szeto [SZE97] não se deve pensar no usuário como um curioso que não
tem o que fazer, deve-se pensar no usuário como um possível cliente e conhecedor
do que precisa. Se o cliente entrar na loja e não for bem atendido, é provável que
não compre nada, e possivelmente não volte. Situação semelhante acontece com
um Website, pois se o usuário entrar em um Website, não conseguir navegar por ele
e não achar o que procura, é provável que feche logo a janela do navegador e não
volte mais.

2.2

MÉTODOS

DE

AVALIAÇÃO

DE

INTERFACES

HOMEM-

COMPUTADOR
Segundo Chan [CHA96], “entende-se por método de avaliação um conjunto de
procedimentos que define de forma clara como realizar a avaliação” (p. 5). A
avaliação tem como objetivo verificar a qualidade, eficiência e efetividade das
interfaces. Existem vários métodos para avaliação de interfaces. A maioria deles
consiste em métodos de inspeção para detectar problemas de Usabilidade. Os
métodos de inspeção são baseados na experiência dos avaliadores ou em um
conjunto de recomendações a serem seguidas. Dentre os diversos métodos, existe a
categoria dos métodos heurísticos que inclui:
•

Método Heurístico;

•

Avaliação baseada em guidelines;

•

Comparação entre Interfaces;

•

Walkthrough Cognitivo;

•

Walkthrough Pluralístico.

Em outra categoria temos os métodos empíricos ou experimentais, que se baseiam
em testes realizados com usuários, sob condições controladas (laboratório) ou no
mundo real. Nesta categoria temos o chamado “Teste de Usabilidade” ou
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simplesmente “Avaliação com o Usuário”. Este método será tratado em detalhes no
item 2.3

Método Heurístico
Na Avaliação Heurística, os problemas são detectados através da inspeção da
interface pelo próprio avaliador. O avaliador, a principio, pode ser qualquer pessoa,
envolvida ou não no projeto. Porém, todos os avaliadores devem ter conhecimento
de quais são os princípios de Usabilidade no qual a avaliação se apóia.
Com base nestes princípios os avaliadores percorrem a interface e descrevem em
formulários os problemas encontrados. O desempenho deste método depende
bastante do perfil do avaliador, quanto mais experientes forem os avaliadores,
melhor será o resultado.
Nielsen [NIE94] afirma que o Método Heurístico é fácil e rápido. É fácil porque pode
ser ensinado em um seminário de metade de um dia e é rápido porque leva apenas
um dia para fazer a maior parte das avaliações. A Avaliação Heurística é feita por
poucos avaliadores, que examinam a interface e julgam se ela está compatível com
os princípios ou heurísticas consideradas.
A Avaliação Heurística não fornece maneiras sistemáticas de se consertar os
problemas encontrados, porém é fácil revisar os elementos que apresentam
problema tendo como base a descrição do princípio de Usabilidade violado.
O resultado de toda Avaliação Heurística é uma lista de problemas de Usabilidade
da interface com referências aos princípios que foram violados em cada caso, nas
perspectivas dos avaliadores que devem ser bem específicos ao listar os problemas,
detalhando cada um deles separadamente e propondo soluções possíveis.
A Avaliação Heurística não fornece maneiras sistemáticas de se consertar os
problemas encontrados, porém é fácil revisar os elementos que apresentam
problema tendo como base a descrição do princípio de Usabilidade violado.
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O resultado de toda Avaliação Heurística é uma lista de problemas de Usabilidade
da interface com referências aos princípios que foram violados em cada caso, nas
perspectivas dos avaliadores que devem ser bem específicos ao listar os problemas,
detalhando cada um deles separadamente e propondo soluções possíveis.
Avaliação Baseada em Guidelines
Guidelines correspondem a recomendações publicadas que tratam de questões de
design e estilo em interfaces. Elas podem ser usadas como substitutas do
conhecimento do especialista em uma avaliação.
Esse tipo de avaliação consiste em fazer uma lista de propriedades, características,
estilo, comportamento da interface e em seguida verificar se estes itens se
apresentam no software, da maneira como é recomendado.
A Avaliação Baseada em Guidelines tem um custo relativamente baixo, pois não há
necessidade de avaliadores especializados, a própria equipe de desenvolvimento da
interface pode fazê-lo. Este é um método efetivo para detectar problemas gerais,
mas falha na identificação de problemas mais específicos por ter uma abrangência
restrita as questões referidas pelas guidelines.
Avaliar com base em guidelines é uma boa opção no caso de escassez de recursos
e para envolver os desenvolvedores no processo de avaliação. É um método que
pode ser usado desde o início do desenvolvimento do sistema e, em alguns casos,
elimina a própria fase de avaliação, desde que a interface tenha sido desenvolvida
rigidamente dentro das guidelines que seriam utilizadas na avaliação.
Comparação entre Interfaces
A comparação entre interfaces é uma abordagem simplificada de avaliação. Nela o
objeto de avaliação pode ser comparado a uma interface de referência, que torna-se
uma espécie de guideline e suas características são utilizadas como base de
comparação em relação ao objeto de avaliação. Também pode ser feita uma
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avaliação comparando dois objetos de avaliação entre si, apontando métodos e
defeitos de cada um deles em relação ao outro.
Neste tipo de avaliação é necessário que as interfaces envolvidas sejam similares,
caso contrário não será possível fazer uma comparação, pois não faz sentido
comparar a interface de um software editor de textos com a interface de um editor de
imagens.
Este método deve ser utilizado com cuidado, pois sua efetividade é variável e
relativa, dependendo da experiência do avaliador. Os problemas detectados muitas
vezes apenas indicam se um elemento é melhor ou pior com relação ao elemento a
que ele foi comparado.
Esta abordagem é interessante para avaliar informalmente sistemas concorrentes e
quando há várias possibilidades de implementação de uma mesma interface.

Walkthrough Cognitivo
Segundo Chan [CHA96], este método corresponde a uma tentativa de tornar efetiva
a prática da teoria cognitiva na avaliação de interfaces. Este método utiliza como
avaliadores membros da equipe de desenvolvimento da própria interface, que
analisam tarefas selecionadas de forma a cobrir as metas dos usuários típicos da
aplicação, ou seja, as tarefas que ele deve concluir para atingir tais metas, o
conjunto de ações que devem ser executadas para concluir a tarefa, a percepção, a
interpretação e a avaliação do resultado dessas ações.
Neste método a avaliação é realizada analisando tarefas de forma a enforcar as
atividades cognitivas do usuário. Ao selecionar tarefas deve-se levar em conta:
•

O grau de realidade e complexidade das tarefas: se refere à proximidade dela
em relação ao que o usuário realmente faz. Tarefas menos realistas
costumam ser avaliadas de forma mais rápida, correndo o risco de não
considerar problemas potenciais. Tarefas simples podem ser de fácil
avaliação servindo como introdução à avaliação de outras mais complexas.
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•

Fronteira das tarefas: muitas vezes as tarefas não ficam limitadas à interface,
utilizando funcionalidades de sistemas subjacentes sem que o usuário
perceba. Neste caso, problemas nos sistemas subjacentes podem vir a refletir
na interface sendo avaliada.

•

Quantidade de tarefas considerada suficiente: a avaliação de uma tarefa pode
ser demorada e tediosa. É necessário escolher uma quantidade reduzida de
tarefas, evitando que problemas sejam esquecidos devido a longa duração da
avaliação

•

Influência de variantes nas tarefas: uma tarefa pode seguir vários caminhos
diferentes, é preciso determinar quais caminhos devem ser levados em
consideração na avaliação

•

Granulosidade na avaliação: toda tarefa é constituída por uma série de ações,
que são consideradas uma a uma, na seqüência em que são necessárias
para concluir a tarefa.

•

Consideração de subtarefas idênticas: diversas tarefas possuem subtarefas
comuns entrei si, que podem ser consideradas uma única vez ou várias
vezes, dependendo do contexto

O Walkthrough Cognitivo utiliza a teoria cognitiva para encontrar dificuldades e
deficiências na conclusão de tarefas. São utilizados vários termos de Ciência
Cognitiva nas sessões de avaliação e nos formulários a serem preenchidos pelos
avaliadores, portanto é interessante ter um especialista em cognição humana no
grupo.
Chan [CHA96] apresenta como principais vantagens do método:
•

Poder ser aplicado no início do ciclo de desenvolvimento;

•

Permitir

que

analistas,

projetistas

e

desenvolvedores

atuem

avaliadores.
E como desvantagens são citados:
•

Não levar à identificação imediata de problemas de Usabilidade;

como
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•

Poder induzir a soluções não ótimas ou errôneas, por exemplo: remover
elementos da interface que são supérfluos nas tarefas avaliadas, mas úteis
em outras tarefas;

•

No caso de não haver uma seleção criteriosa das tarefas, pode levar a uma
visão muito isolada da interface e seus problemas;

•

O uso de conceitos da Ciência Cognitiva pode limitar a aplicação do método
por desenvolvedores que não tenham domínio suficiente dos termos e
significados;

•

Ser um método demorado.

Walkthrough Pluralístico
É um método de avaliação sistemático que reúne um grupo de avaliadores, usuários
finais, projetistas, desenvolvedores e especialistas em fatores humanos. A avaliação
é baseada em protótipos construídos em papel ou acetato com várias peças, cada
uma representando elementos da interface e suas possíveis variações.
O uso de tais protótipos apresenta algumas vantagens:
•

São de fácil e rápida construção e modificação;

•

Eliminam a resistência dos desenvolvedores com relação a modificações na
interface;

•

Evidenciam que a avaliação está sendo feita em um sistema em
desenvolvimento;

•

Eliminam possibilidade de falhas que podem comprometer a avaliação.

Este método apresenta como principal desvantagem a dificuldade de se avaliar a
interface, devido aos protótipos de baixa fidelidade que não apresentam muitos
detalhes.
Apesar das desvantagens este é um método bastante útil no início do
desenvolvimento de um sistema, podendo ser utilizado durante todo o processo.
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2.3 MÉTODO DE AVALIAÇÃO COM O USUÁRIO

Figura 1: Laboratório de Avaliação com o Usuário da Sun Microsystems nos EUA
<http://www.sun.com/usability/>

De acordo com Chan [CHA96], a Avaliação com o Usuário se difere dos métodos
heurísticos por empregarem controles experimentais. Existem vários métodos de
Avaliação com o Usuário. Todos têm características comuns, que se destacam:
•

A participação de usuários que representam uma amostra da população de
usuários alvo do software sendo avaliado;

•

A utilização de cenários, tarefas e críticas;

•

A coleta de dados captados a partir da observação dos usuários que
participam das sessões de avaliação.

Segundo Weller [WEL98], o teste com usuários é insubstituível, pois com ele é
possível identificar dificuldades no uso da interface e obter informações diretas sobre
a forma de utilização do sistema. Este tipo de avaliação também posiciona o usuário
no centro do processo, de modo que é o sistema que deverá se adequar ao usuário,
e não o contrário. Este posicionamento tem forte relação com a abordagem centrada
no usuário, proposta por Norman [NOR86]. Nielsen [NIE93] também coloca a
Avaliação com o Usuário como o principal método de avaliação.
A Avaliação com o Usuário pode ser feita de forma bastante informal, porém um item
muito importante é o planejamento, pois um teste mal planejado pode ser apenas
perda de tempo. Dumas [DUM93], lista uma série de itens que devem ser pensados
antes de iniciar os testes:
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•

que aspectos do sistema podem apresentar problemas de Usabilidade?

•

que tarefas serão dadas as pessoas no pouco tempo em que terão contato
com o sistema?

•

que informações serão coletadas enquanto você observa as pessoas
testando o sistema?

•

como serão analisadas estas informações que estão sendo coletadas?

•

o que será feito com as informações uma vez que elas estejam analisadas?

Weller [WEL98] cita problemas típicos que podem ocorrer em um teste mal
planejado. Entre estes problemas se destacam: o uso de tarefas que não
representam o sistema em situações reais e a utilização de usuários de testes que
não sejam os usuários reais do sistema.
Dumas [DUM93] propõe uma série de passos a serem realizados no planejamento
de uma Avaliação com o Usuário:
•

definir os objetivos e preocupações que conduzirão os testes;

•

decidir quem deve ser os participantes;

•

recrutar participantes;

•

selecionar e organizar tarefas para testar;

•

criar um cenário para estas tarefas;

•

decidir como medir a Usabilidade;

•

preparar outros materiais para o teste;

•

preparar o ambiente do teste;

•

preparar os membros da equipe – especificando tarefas, treinando os
membros e praticando antes de começar os testes;

•

conduzir um teste piloto e fazer mudanças conforme necessário.

Definindo objetivos e preocupações
É importante definir o máximo possível os objetivos do teste antes dos mesmos, uma
vez que durante os testes muito irá acontecer rapidamente e ao mesmo tempo, não
havendo tempo para pensar em que focar a atenção, fazendo com que eventos
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importantes sejam perdidos. Definir objetivos com antecedência garante que todo o
restante do planejamento e execução sejam bem mais efetivos.
Os objetivos de uma Avaliação com o Usuário, devem vir ao menos em parte das
técnicas de Usabilidade utilizadas no desenvolvimento do sistema, ou seja, o
resultado do teste servirá como um relatório para ver o progresso alcançado nas
metas de Usabilidade do sistema. Ou seja, as metas a serem alcançadas pelo
sistema deverão ser observadas no teste.
Segundo o mesmo autor, os motivos que levam a se fazer uma Avaliação com o
Usuário também diferem dependendo do estágio de desenvolvimento do sistema.
Por exemplo: se dois membros do grupo de desenvolvimento discordam sobre qual
tipo de interface deverá ser implementado, em vez de gastar meses argumentando
sobre isso, é mais fácil fazer um teste com usuários e deixar que eles decidam qual
interface mais lhes agrada. Em um outro caso, testes com usuários já foram feitos,
porém o manual de instruções não tinha um índice. Agora o manual já tem um índice
e o objetivo é checar se os usuários conseguirão encontrar o que precisam no
manual, utilizando o índice.
Também é possível especificar objetivos para o teste com o usuário baseando-se
em uma análise heurística, todos os problemas encontrados pelos próprios
desenvolvedores devem ser candidatos a itens a serem avaliados em uma Avaliação
com o Usuário. Muitas vezes estes problemas são encontrados já na fase de
preparação do teste, e não devem ser descartados para a avaliação.
Muitas vezes o foco de um teste com o usuário está baseado em um teste anterior,
principalmente se estiver sendo utilizado algum método de prototipação. Mesmo nos
estágios mais avançados, com testes mais formais, ainda serão utilizadas metas
sugeridas em testes anteriores. Algumas vezes é necessário testar novamente algo
que já foi testado em avaliações anteriores. Isto acontece porque a avaliação ajuda
a encontrar um problema, mas nem sempre a solução é óbvia e nem sempre uma
alteração implica em melhoria. Mesmo que seja o primeiro teste de um sistema,
algumas metas poderão ser especificadas a partir de testes realizados com outros
sistemas.
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Definindo quem serão os participantes
Após definidos os objetivos, o próximo passo é decidir quem serão os participantes
do teste. Weller [WEL98], diz que os usuários devem ser o mais representativos
possíveis. A seleção deve incluir usuários médios ou de vários nichos cobrindo as
principais categorias. Os usuários do teste devem ter os mesmos perfis dos usuários
finais do sistema.
Segundo Dumas [DUM93], é necessário ter um perfil do usuário potencial do
sistema, que na maioria dos casos será realizada logo no início do desenvolvimento
do sistema. Caso contrário, será realizado na fase de planejamento da Avaliação
com o Usuário.
O trabalho de criar o perfil do usuário deve ser um trabalho conjunto do pessoal de
marketing, especialistas de Usabilidade e projetistas. Ao desenvolver o perfil do
usuário, deve-se levar em consideração as características comuns e as diferenças
entre eles. Vamos supor que o sistema sendo analisado é destinado tanto a usuários
domésticos quanto corporações. Neste caso os usuários terão perfis diferentes.
Também se deve considerar se os usuários alvo estarão utilizando este tipo de
sistema pela primeira vez, ou se eles já estão familiarizados com um produto similar,
sendo razoavelmente especialistas.
Mesmo que um sistema tenha um público alvo variado é preciso tentar focar a
avaliação, utilizando inicialmente usuários que representam a maioria do público
alvo e deixando o restante para uma próxima fase de avaliação.
Dumas [DUM93] também cita alguns fatores que devem ser considerados ao se
planejar o perfil do usuário potencial do sistema:
•

experiência de trabalho:
o tipo de trabalho;
o há quanto tempo está neste trabalho;
o tempo de experiência com o tipo de tarefa que o sistema trabalha.

•

experiência com computadores em geral:

26
o há quanto tempo trabalha com computadores;
o tipos de aplicativos utilizados;
o tempo de experiência com cada aplicativo;
o freqüência de uso de cada aplicativo.
•

experiência com computadores específicos:
o tempo de experiência com um hardware específico (mouse, teclas de
atalho, etc);
o freqüência com que utiliza tal hardware;
o tempo de experiência com determinado sistema operacional (Windows,
Macintosh, Unix, etc).

•

experiência com este sistema:
o há quanto tempo e com que freqüência utiliza as funções básicas;
o há quanto tempo e com que freqüência utiliza as funções avançadas.

•

experiência com sistemas similares:
o há quanto tempo e com que freqüência utiliza as funções básicas;
o há quanto tempo e com que freqüência utiliza as funções avançadas.

Ao se pensar no usuário alvo do sistema deve-se considerar, no caso de um sistema
corporativo, não apenas os usuários que já estão na empresa, mas também os
usuários que serão contratados ou que mudarem de função e terão de aprender a
utilizar o sistema.
Supondo um sistema que está sendo desenvolvido como uma solução para uma
determinada empresa ou para uso interno. Não se deve pensar apenas no grupo de
usuários atuais. É preciso pensar também na possibilidade de expansão. Um
sistema interno bem planejado poderá vir a ser um sistema externo, ou uma solução
para uma determinada empresa poderá servir também para outras empresas.
É importante pensar nas diferentes categorias de usuários. Por exemplo, os novatos
terão mais dificuldade do que os experientes, que já utilizaram sistemas similares.
Por outro lado, se a interface implementada foge dos padrões usuais, usuários
experientes terão mais dificuldade em se adaptar do que os novatos para aprender.
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Uma estratégia para seleção de usuários é dividi-los em subgrupos. Um subgrupo é
um conjunto de usuários que compartilham características semelhantes (que tem
perfis semelhantes). Por exemplo, vamos supor que o sistema sendo testado
controla as horas e despesas de funcionários em uma empresa de consultoria. O
sistema será usado pelos consultores e pelo gerente que aprova cada despesa. Até
aqui já temos dois subgrupos: consultores e gerentes.
Podemos subdividir esses dois subgrupos em mais alguns: consultores com
bastante experiência em computadores, consultores com pouca experiência em
computadores, gerentes com bastante experiência em computadores e gerentes
com pouca experiência em computadores.
O número de subgrupos pode crescer exponencialmente. Não é necessário se focar
em todos eles, muitas vezes é suficiente focar apenas nos usuários inexperientes,
que apresentarão os problemas mais críticos, mesmo sabendo que problemas de
Usabilidade que atingem apenas usuários experientes poderão não aparecer na
avaliação.
As informações sobre cada usuário que participará da avaliação devem ser
documentadas, para efeito de comparação, por exemplo: um usuário teve muito
mais facilidade no uso de sistema que outros do mesmo subgrupo. Verificando as
informações poderemos encontrar uma explicação: talvez o usuário em questão já
tivesse tido contato com sistemas semelhantes enquanto outros não tiveram.
Também é preciso definir como classificar os usuários dentro de categorias,
definindo o que é “usuário experiente”, “usuário novato”, etc. especificando de forma
precisa os termos. Por exemplo, podemos definir como “usuário experiente” aquele
que já utiliza um sistema semelhante por mais de um ano e como “usuário novato”
aquele que nunca utilizou sistema semelhante ou versão anterior. Teremos então
um grupo de “usuários intermediários”

com aqueles que utilizam um sistema

semelhante por menos de um ano. Às vezes podemos excluir do teste um certo
subgrupo.
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Outra decisão importante é o número de participantes da avaliação. Segundo
Dumas [DUM93], o número de participantes em um teste depende dos seguintes
fatores:
•

quantos subgrupos são necessários para atingir os objetivos

•

quanto tempo e dinheiro há disponível para o teste

•

importância de se conseguir um resultado estatisticamente significante

Um teste típico inclui entre 6 e 12 participantes em dois ou três subgrupos. São
necessários entre 3 e 5 usuários em cada subgrupo para ter segurança e
confiabilidade nos resultados e quanto a identificação dos problemas. Com esta
quantidade de usuários o mesmo problema poderá ser encontrado várias vezes, o
suficiente para se chegar a algumas conclusões.
Infelizmente, muitas vezes, o que determina a quantidade de participantes em um
teste é tempo e dinheiro. Isto porque um teste normalmente é feito com apenas um
usuário de cada vez, e costuma levar algum tempo. Quanto maior o número de
usuários, maior será o tempo gasto em laboratório, em recrutamento e em análise
dos resultados.
Recrutando Participantes
Depois de decidido as características dos participantes do teste, o próximo passo é
recrutá-los. Dumas (1993) afirma que escolher os participantes errados pode levar a
dois tipos de problemas:
•

Se os participantes forem mais experientes do que o usuário-alvo do sistema,
haverá uma falsa sensação de segurança. Os usuários novatos trabalhando
com um produto em casa terão muito mais problemas do que os usuários
experientes utilizados no teste.

•

Se os participantes forem menos experientes do que os usuários-alvo do
sistema, serão encontrados problemas que não haveria necessidade de se
considerar.
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O lugar e a forma de procurar usuários para o teste depende do tipo de sistema. Se
o sistema será utilizado por atendentes de bancos, devemos fazer o teste com
funcionários de um banco; se for uma nova versão de um sistema existente,
devemos procurar os usuários da versão atual; se for um sistema de reserva de
viagens, devemos procurar funcionários de agências de viagens, e assim por diante.
Em cada caso, devemos considerar se o sistema será utilizado apenas por usuários
experientes ou se será usado também por usuários novatos. Caso o sistema
também seja para usuários novatos, é conveniente procurar também por
funcionários recém-contratados pela empresa.
Utilizar funcionários internos para o teste do sistema nem sempre é uma estratégia
válida. Eles serão os usuários mais adequados para o teste somente se o sistema
for para uso interno. Se o sistema for para uso externo, os funcionários internos não
serão os melhores participantes.
Os participantes do teste também poderão ser encontrados em agências de
empregos temporários. O custo será um pouco mais alto, porém não será
necessário se preocupar em encontrar usuários de cada subgrupo, uma vez que a
agência fará a seleção e cuidará dos pagamentos, ou seja, haverá uma boa
economia de tempo e trabalho para a equipe responsável pela avaliação. Mas é
preciso ser cuidadoso com relação à agência, que deverá procurar usuários
realmente qualificados. A lista de requisitos deve ser passada a agência e deve ser
deixado claro que só serão aceitos para o teste usuários que atenderem tais
requisitos. A agência também deve ter o cuidado de explicar ao participante que se
trata de um teste de produto, e que ele deverá assinar um termo de sigilo quanto ao
teste, caso seja necessário.
Também é possível recrutar participantes através de anúncios em jornais, ou
cartazes em universidades, supermercados ou qualquer lugar freqüentado por
possíveis participantes que atendam os requisitos. O custo deste tipo de
recrutamento é mínimo, porém será mais demorado conseguir o número de pessoas
necessárias e haverá um esforço maior para ter certeza de que a pessoa irá
comparecer para o teste.
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Se o sistema for usado por um determinado tipo de profissional, é interessante
procurar por associações profissionais. Eles poderão compartilhar sua lista de
participantes ou mesmo anunciar sua avaliação em boletins informativos.
Algumas informações devem ser passadas aos candidatos a participantes para
efeito de melhor andamento da avaliação. Por exemplo: eles devem saber o tipo do
produto, devem saber onde e como será feito o teste (se serão utilizadas câmeras
de vídeo, histórico do teclado, gravadores, etc), quanto o teste irá durar, e quais são
os incentivos (pagamento ou brinde que receberão por participar).
Um questionário é o próximo passo para verificar se o usuário é adequado para o
teste e a qual subgrupo deve pertencer. O questionário deve ser o menor possível,
tendo apenas as perguntas necessárias.
Existem também, outros fatores que devem ser considerados no recrutamento:
•

procurar fazer o recrutamento com algumas semanas de antecedência

•

considerar incentivos ou pagamentos, principalmente quando o participante
não for interno

•

garantir a presença do participante, fazendo com que o teste lhe pareça
interessante e ligando para confirmar data e horário alguns dias antes do
teste.

•

ter um “backup”, ou seja, uma pessoa disponível que poderá ser chamada
com pouca antecedência caso algum participante não compareça ou desista.

Selecionado e organizando tarefas
É preciso cuidado ao se elaborar a lista de tarefas. Weller [WEL98] afirma que elas
devem:
•

ser o mais similar possível com aquelas que serão feitas pelo usuário-alvo do
sistema;

•

abordar as partes mais importantes da interface do sistema;
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•

especificar de forma precisa o resultado que o usuário deve alcançar, não
sendo muito triviais, nem muito complexas.

De acordo com Dumas [DUM93], o primeiro e mais importante critério é selecionar
tarefas que explorem potenciais problemas de Usabilidade, de modo que sejam
confirmadas ou não a existência destes problemas e identificados mais problemas.
Os desenvolvedores também poderão ajudar a identificar onde estão os problemas
potenciais, pois eles sabem onde estão as partes difíceis de projetar. Entretanto,
programadores ou analistas não devem ser considerados como usuários dos
sistemas, pois eles sabem demais.
As tarefas devem ser criadas a partir destes pontos críticos do software, que devem
ser explorados. Outras tarefas que não estejam relacionadas com pontos críticos
identificados poderão ser criadas, abrangendo funções novas ou modificadas em
uma nova versão de software e operações críticas ou feitas com muita freqüência.
Deve-se estimar o tempo necessário para fazer cada tarefa, considerando o
participante experiente e o novato, bem como os problemas que poderão ser
encontrados. Devem ser listados também os recursos de hardware e software
necessários para cada tarefa. Por exemplo, supondo que o software sendo avaliado
seja um editor de textos, e uma das tarefas é “imprimir o documento atual”, um
requisito seria a impressora e o software da mesma já configurado no sistema. Uma
outra tarefa poderia ser criar uma mala direta, utilizando um banco de dados
existente, neste caso o banco de dados é o recurso necessário.
Às vezes é preciso eliminar algumas tarefas. Neste caso deve-se considerar o
objetivo de cada uma delas e agrupa-las em função destes objetivos em uma única
tarefa. No caso de uma tarefa consumir muito tempo ou recursos deve-se considerar
se o objetivo da mesma é realmente crítico para a avaliação.
O último passo é colocar as tarefas em ordem. A recomendação é seguir a ordem
natural na qual os usuários as fariam normalmente. Por exemplo, os usuários vão
digitar uma carta antes de imprimí-la. Tarefas que são importantes para o processo
de avaliação devem vir antes, pois é comum alguns participantes não terminarem
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todas as tarefas. Na prática se constata que se uma tarefa importante é deixada
para o final, menos dados serão coletados sobre ela.
Criando cenários para as tarefas
Segundo Dumas [DUM93], os cenários são usados para tornar mais reais as tarefas
e indicar aos participantes de forma precisa o que eles devem fazer durante o teste,
de modo que as tarefas não fiquem superficiais. Supondo a avaliação de um
software para criação de planilhas de cálculo, um exemplo de cenário seria:
“Seu chefe, Sr. Bing, lhe pediu outra cópia impressa da folha de pagamento da
empresa, acrescentando os valores totais de cada setor. Faça as modificações
necessárias e imprima a planilha”.
Um bom cenário deve ser curto e utilizar a linguagem do usuário (e não a do
sistema), pois ele não pode deixar de fazer uma tarefa porque não entendeu um
termo técnico. O próprio usuário deve descobrir qual opção do menu ele deverá usar
para fazer determinada tarefa, portanto o cenário não deve indicar qual é a opção a
ser utilizada. Deve-se tomar o cuidado de não criar um cenário ambíguo, onde o
usuário não sabe quando a tarefa termina ou não dá informações suficientes do que
se deve fazer na tarefa. O tempo no teste é precioso e o usuário não deve perder
muito dele lendo o cenário.
Algumas informações precisam ser dadas ao usuário para o bom andamento da
tarefa. Supondo que esteja sendo feita a avaliação de um sistema de vendas. Neste
caso devem ser fornecidos ao usuário os dados de cada venda, que ele precisa
entrar no sistema. Caso contrário o usuário terá de inventar dados e poderá perder
muito tempo com isso ou com mensagens de dados inválidos. Porém, não convém
ser muito específico para que a tarefa não se torne chata. O ideal é dar alguns
dados ao usuário, mas não dizer exatamente o que ele deve fazer e muito menos
como deve ser feito.
O cenário não precisa ser necessariamente escrito, para fazer com que o teste fique
mais próximo do real, pode-se utilizar membros da equipe de testes fingindo que são
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“clientes”, “supervisores”, etc., andando pela sala de testes e dizendo os cenários
para os participantes. O próprio sistema também pode mostrar alguns cenários. Esta
opção torna a avaliação mais complexa e mais cara.
O número de cenários não precisa ser o mesmo número de tarefas. Às vezes a
equipe quer testar uma tarefa mais de uma vez, e justamente por isso cria dois
cenários diferentes. Em outros casos, a equipe pode combinar mais de uma tarefa
em um mesmo cenário.
Decidindo como medir a Usabilidade
Segundo Dumas [DUM93], em um teste de Usabilidade há dois fatores relacionados
com a medição:
•

medidas de desempenho: contadores de ações e comportamentos que
podem ser vistos e mensurados;

•

medidas subjetivas: baseada nas percepções, opiniões e julgamentos das
pessoas.

Medidas de desempenho são quantitativas. É possível contar quanto tempo uma
pessoa leva para fazer uma tarefa, quantos erros ela comete, quantas vezes repete
o mesmo erro, etc.
Weller [WEL98] lista alguns tipos de medidas quantificáveis proposto por Nielsen
[NIE93]:
•

tempo de realização de uma tarefa específica;

•

número de tarefas finalizadas dentro de um limite;

•

proporção entre acertos e erros na interação;

•

tempo gasto na recuperação de erros;

•

número de elementos da interface utilizados;

•

tempo gasto e freqüência de uso de manuais e Help;

•

número de vezes que o usuário expressa satisfação;

•

proporção entre as afirmações positivas e negativas;

•

número de vezes que o usuário se defronta com problemas;
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•

número de vezes que o usuário realiza uma estratégia eficiente;

•

quantidade de tempo morto, no qual não há interação;

•

número de vezes que o usuário se desvia da tarefa real.

De acordo com Dumas [DUM93], medidas subjetivas podem ser tanto quantitativas
quanto qualitativas. Podem ser dadas escalas para que os usuários classifiquem o
aspecto do software. Dessa forma a medida será quantitativa, mas o julgamento do
usuário é considerado subjetivo.
Também é importante coletar os comentários que o participante faz durante o teste.
Tais comentários serão subjetivos e qualitativos mas muitas vezes de grande valia.
Também é possível medir preferências do usuário, com relação a uma versão
anterior do mesmo sistema, com relação a um sistema concorrente, etc.
Comentários como: “estou perdido aqui”, “isto foi fácil”, “nesta situação eu ligaria
para o suporte técnico”, “não entendi esta mensagem” também devem ser
observados e relatados no relatório de avaliação.

Preparando material complementar
Em um teste de Usabilidade, de acordo com Dumas (1993), devemos preparar um
formulário que especifique os direitos de ambas as partes, e assegurar que o
participante leia, compreenda e assine este formulário. Os participantes devem estar
cientes de todos os procedimentos, objetivos e riscos que o teste envolve e
concordar com eles.
Algumas questões legais incluem:
•

Sigilo: quando o sistema está em fase de desenvolvimento ou por algum
motivo é confidencial, é preciso dizer aos participantes que eles não deverão
falar com ninguém sobre o teste ou o sistema. Convém explicar a eles algo
como: “Vocês podem dizer às pessoas que estavam avaliando um novo
sistema, utilizando e dando opiniões, mas não podem falar sobre o sistema
porque é confidencial”;
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•

Videotapes: quando o teste vai ser filmado ou serão feitos questionários, é
necessária permissão do usuário para utilizá-los. Os nomes dos usuários não
devem constar em nenhum questionário;

•

Direitos dos participantes: tais direitos incluem: se retirar a qualquer momento
sem penalidade, pedir por um intervalo a qualquer momento, proteção de
privacidade (seus nomes não poderão ser usados), saber do que se trata o
teste e o que eles estarão fazendo.

Também devem ser preparados os questionários com as perguntas que serão feitas
aos usuários. Os questionários podem ser aplicados antes do início do teste, após
cada tarefa ou após o teste.
Os questionários aplicados antes do início do teste têm como objetivo confirmar
informações obtidas no processo de recrutamento (experiência e qualificações),
além de obter algumas informações adicionais. Questionários após tarefa são
usados para obter as reações imediatas do usuário após uma tarefa importante. As
impressões do usuário após trabalhar com o sistema por um certo período são
obtidas utilizando o questionário pós-teste.
Algumas vezes, dependendo do sistema, é necessário fazer um treinamento rápido
com os participantes antes do teste. Nestes casos é importante ter um roteiro para
conduzir o treinamento. O roteiro assegura que todos os participantes recebam o
mesmo treinamento garantindo a validade da avaliação. Ao criar o roteiro deve-se
considerar os objetivos do treinamento, as habilidades e conhecimentos que os
participantes devem aprender, assim como a forma como o treinamento deve ser
conduzido e quais os critérios que serão usados para medir a eficiência do
treinamento.
Os cenários também devem ser preparados com atenção, com os mesmos
preferencialmente em páginas separadas. Deste modo o usuário não irá olhar as
próximas tarefas. O coordenador da avaliação é quem deve dizer quando começar
cada tarefa. É pedido ao participante que chame um membro da equipe de testes
quando completar cada tarefa.
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Preparando o ambiente do teste
Todos os equipamentos que serão utilizados no teste deverão ser configurados e
testados. Se o teste utiliza uma impressora, é essencial verificar se ela está
instalada e funcionando corretamente. Algumas vezes a equipe de teste decide
organizar o ambiente de teste para simular o ambiente real de uso do software. Por
exemplo, se o software será usado por uma agência de viagens, o ambiente de teste
pode estar decorado como o de uma verdadeira agência de viagens.
Também é preciso se preparar para eventuais travamentos do software nos casos
em que uma tarefa depende da outra. Vamos supor que a tarefa seis dependa de
algo que foi feito na quinta tarefa, se após completar a tarefa cinco o software trava,
o participante terá de fazer toda esta tarefa novamente antes de começar a sexta.
Neste caso convém ter preparado uma versão do arquivo incluindo as modificações
feitas na tarefa cinco.
Os manuais também devem estar prontos para o teste. É preciso verificar se está
tudo escrito com caracteres e gráficos legíveis e páginas numeradas. Mesmo que o
manual ainda esteja em desenvolvimento, é preciso que ele pareça o mais
profissional possível.
No caso de uso de videotapes, a qualidade destes dependerá dos ajustes feitos nas
câmeras e nos microfones. Estes ajustes devem ser feitos antes do teste, como
procurar o melhor ângulo para filmar ou capturar a imagem diretamente do monitor.
Todas as fitas deverão ser previamente etiquetadas, com informações sobre a
tarefa, participante e câmera (caso haja mais de uma).
Preparando os membros da equipe
Segundo Dumas [DUM93], a equipe ideal para um teste de Usabilidade é composta
por três pessoas, dois especialistas em Usabilidade e um membro do pessoal
técnico do cliente. Alguns laboratórios de Usabilidade usam até cinco pessoas na
equipe. Em outros casos, duas pessoas são suficientes, desde que ambos sejam
especialistas em Usabilidade. Fazer o teste com apenas um especialista não é
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recomendável, a menos que não haja outra alternativa. Neste caso deve-se ter
atenção especial com videotapes e anotações.
Os membros da equipe devem evitar trocar de papéis durante o teste, de modo que
não haja possibilidade de haver diferenças no resultado devido a avaliação subjetiva
de cada membro.
A inclusão de especialistas em Usabilidade na equipe tem uma série de vantagens:
eles sabem como preparar e conduzir um teste, observar os usuários, analisar
dados, encontrar problemas e sugerir soluções. Eles também acabam se tornando
especialistas em usar os equipamentos e softwares do laboratório. Por outro lado,
muitas vezes, eles não têm experiência com o sistema a ser testado, nem conhecem
a maneira como os usuários de cada sistema fazem seu trabalho.
Há algumas vantagens em se ter desenvolvedores do sistema na equipe de testes.
Entre elas se destacam: eles poderão ver usuários testando seus sistemas e serão
forçados a pensar em Usabilidade, usuários, tarefas e medidas. Além disso, eles
como conhecem profundamente o produto, têm facilidade de saber como os
usuários fazem seu trabalho. Por outro lado, desenvolvedores precisam aprender a
utilizar novas ferramentas e não estão treinados como observadores e muitas vezes
não saberão identificar problemas, uma vez que foram eles que implementaram o
sistema.
Conduzindo um teste piloto e fazendo mudanças conforme necessário
No teste piloto, o participante é tratado da mesma forma como serão tratados os
primeiros participantes da avaliação. Todos os procedimentos são seguidos e os
mesmos dados são coletados. A única diferença é que estes dados não serão
analisados ou considerados.
O objetivo do teste piloto é testar o equipamento, o software, os materiais
elaborados e os procedimentos e estratégias que serão usados no teste. Alguns
erros podem surgir de situações não previstas e podem estar relacionados a
métodos, documentação ou condução. O teste piloto oferece a oportunidade da
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equipe corrigir estes problemas antecipadamente, evitando que aconteçam na hora
da avaliação, prejudicando o trabalho de coleta de dados ou mesmo impossibilitando
a continuação do teste.
O teste piloto deve ser feito preferencialmente dois dias antes da avaliação, de modo
que a equipe tem pelo menos um dia para corrigir os problemas que possam
aparecer. O teste piloto é a última etapa da preparação de uma Avaliação com o
Usuário. A seguir serão mostrados procedimentos para conduzir a avaliação.
Cuidando dos participantes do teste
De acordo com Dumas [DUM93] é comum os participantes estarem apreensivos
quando chegam para a avaliação, pois não sabem exatamente como será feito o
teste e às vezes nunca ouviram termos como “Usabilidade”, “interface”, “videotape”,
etc.
É importante acalmar os participantes com uma conversa introdutória iniciando com
tópicos neutros como: o tempo, o que eles fazem em seus trabalhos, a empresa
para qual trabalham, etc. Em seguida é preciso dizer do que se trata a avaliação,
apresentando o ambiente de teste e os equipamentos que serão utilizados.
É preciso deixar claro para o participante que é o sistema que está sendo avaliado e
não os usuários. Gomoll [GOM90] cita algumas frases que podem ser usadas na
conversa introdutória:
•

Você está me ajudando a testar este sistema;

•

Eu estou testando o sistema, não estou testando você;

•

Eu estou procurando por situações em que o sistema seja difícil de usar;

•

Se você tiver problema com algumas tarefas, é falha do sistema, não sua.
Não se sinta mal, pois falhas no sistema é exatamente o que eu estou
procurando.

•

Se eu conseguir encontrar os pontos que apresentam problemas, poderei
corrigi-los e melhorar o sistema
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Uma técnica que pode ser usada em Avaliações com o Usuário é o Think Aloud, na
qual é solicitado aos usuários que verbalizem seus pensamentos, descrevendo em
voz alta seu raciocínio enquanto estão fazendo as tarefas. Com esta técnica é
possível entender como os usuários visualizam o sistema, ficando mais fácil
entender concepções erradas do usuário e possibilitando saber como os usuários
interpretam cada item individual da interface.
Dumas [DUM93] também sugere uma técnica semelhante, conhecida como
Retrospective Testing, em que o teste é gravado e ao final dele o videotape é
apresentado ao usuário para que ele descreva o que estava pensando e fazendo
enquanto realizava cada tarefa. Estudos mostram que esta técnica fornece mais
informações sobre os problemas e sugestões de mudança do produto. Porém,
levará em média 80% mais tempo do que a Avaliação com o Usuário usual.
Nielsen [NIE93] apresenta um outro método chamado Construtive Interaction, que é
uma variação do Think Aloud e consiste em se ter dois usuários juntos utilizando o
sistema. A principal vantagem desta técnica é que a situação do teste fica bem mais
natural, pois as pessoas costumam verbalizar o que estão pensando quando estão
resolvendo um problema em conjunto. Porém existe a desvantagem de que os
usuários podem ter estratégias diferentes para aprender e utilizar computadores.
Este método é o mais recomendado quando os participantes são crianças, pois é
difícil fazê-las seguir as instruções do método Think Aloud.
Segundo Gomoll [GOM90] é importante explicar aos usuários que eles devem
trabalhar com o sistema sem interferência ou ajuda extra, pois se o usuário tiver uma
dúvida e o avaliador imediatamente fornecer uma resposta, serão perdidas
informações valiosas de como os usuários resolvem os problemas que possam
ocorrer.
Há várias situações em que é necessário fornecer alguma ajuda, mas é preciso
decidir quais são estas situações antes do início da avaliação, na etapa de
planejamento. Como regra prática, não se deve dar ao usuário nenhuma informação
além daquelas que o usuário real do sistema terá.
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Além destas, há uma técnica apresentada por Nielsen [NIE93], conhecida como
Coaching Method, na qual o usuário pode perguntar qualquer questão relacionada
ao sistema a um coach, que é um especialista no sistema que irá responde-la da
melhor forma possível. Esta técnica é normalmente usada para obter informações
sobre quais são as dúvidas do usuário, com o objetivo de fornecer melhor
documentação e treinamento, além de possivelmente originar uma modificação na
interface. Esta técnica também pode ser usada nos casos onde são necessários
testes com usuários experientes, mas não há nenhum disponível. Nesses casos,
usuários novatos podem se tornar rapidamente usuários especialistas com o uso do
Coaching Method de forma que quando os usuários chegarem ao nível de
experiência desejado, podem ser iniciados nos testes tradicionais.
Conduzindo a Avaliação
Segundo Dumas [DUM93], é preciso se organizar ao máximo para uma Avaliação
com o Usuário, pois durante os testes não haverá tempo de parar e organizar tudo o
que está acontecendo ao mesmo tempo. É preciso focar a atenção nos participantes
e na busca de problemas de Usabilidade.
O uso de listas de tarefas facilita o trabalho da equipe de testes. No decorrer dos
testes, com muitas tarefas estressantes, sem uma lista de tarefas é comum ignorar
detalhes e tarefas menos importantes, principalmente quando se está concentrado
em observar problemas de Usabilidade no sistema.
Para cada participante da avaliação haverá uma grande pilha de materiais, incluindo
questionários, formulários, tarefas, anotações, relatórios, etc. É conveniente numerar
cada participante do teste e colocar o número de cada um deles em seus
respectivos materiais impressos. Quando forem feitas anotações, também se deve
colocar o número do participante. Caso contrário, logo não se saberá a qual
participante aquelas anotações correspondem.
É interessante manter uma lista de problemas que aparecem durante o teste, de tal
maneira que quando um membro da equipe identifica um problema, ele deve anotálo ou informar a pessoa responsável pela lista. Esta lista deve conter observações (o
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que é visto) e inferências (hipóteses ou interpretações). O objetivo, ao final do teste,
é saber quais são os problemas reais que devem ser consertados. Os
comportamentos observados podem ser os sintomas destes problemas. As
hipóteses e interpretações ajudam a entender o escopo e gravidade de cada
problema.
O número de membros da equipe de avaliação, que interagem com o participante,
deve ser o menor possível. O participante deve trabalhar sozinho na sala de testes.
Se um membro da equipe estiver fazendo o papel de membro do suporte técnico,
ele só deverá interagir com o participante quando for chamado.
Decidir quando e como o usuário deve ser interrompido é um tópico que causa
alguma controvérsia. Algumas organizações interrompem o mínimo possível
enquanto outras falam livremente com o participante. O uso de cada abordagem vai
depender dos objetivos do teste. Se estiver sendo simulada uma situação real em
que o usuário estará trabalhando sozinho, as interrupções devem ser mínimas.
Entretanto, algumas vezes é preciso interromper o participante para lembrá-lo de
“pensar em voz alta” ou avisar quando termina uma tarefa.
As perguntas ao usuário devem ser feitas de forma neutra. Deve-se preferir “Você
achou este procedimento fácil ou difícil” em vez de “Este procedimento foi fácil?”. O
mesmo cuidado deve ser tomado ao responder as perguntas do usuário, evitando
fornecer informações que não deveriam ser dadas e evitando influenciar na maneira
como o usuário fará as tarefas e comentários.
Muitas vezes o usuário não saberá quando uma tarefa está completa. Ele pode
passar mais tempo checando se a tarefa foi mesmo feita, ou mesmo refazer a tarefa
várias vezes por não ter certeza. É recomendável não interferir nestes casos, pois o
tempo que o participante perderá no teste provavelmente corresponde ao tempo que
o usuário real perderá com o mesmo problema.
Também é comum o usuário achar que a tarefa está completa quando ela não está.
Nestes casos é preciso decidir se o usuário deve continuar ou desistir. Algumas
vezes o observador já viu o bastante e não precisa pedir para que o usuário
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continue. Mas se não for muito frustrante para o usuário e ele não tiver trabalhado
na tarefa por muito tempo, normalmente pede-se para que ele continue trabalhando
na tarefa, de modo que outros problemas possam ser detectados.
Além dos membros da equipe, outras pessoas irão ocasionalmente assistir os
testes, incluindo membros da equipe de projetistas e gerentes. Em algumas
organizações, as pessoas que conduzem os testes tentam manter os visitantes em
uma sala separada da sala de observação. Em outras eles estarão juntos com os
membros da equipe de avaliação. Em ambos os casos é preciso estar preparado
para lidar com as reações destas pessoas.
Assistir a uma avaliação é uma experiência difícil para os projetistas. Eles
trabalharam durante semanas, meses ou até mesmo anos em um sistema e muitos
deles ficarão chateados quando o produto que eles desenvolveram não funcionar
bem com seus usuários. É preciso explicar a eles que é muito melhor encontrar os
problemas na fase de testes do que depois que o sistema é lançado, quando será
tarde demais para fazer grandes mudanças.
Os gerentes normalmente visitam o laboratório de testes por um curto período de
tempo, e podem chegar a conclusões precipitadas baseadas no pouco que viram. É
preciso passar um pouco de perspectiva a eles sobre o que está acontecendo na
avaliação. Isto costuma ser difícil, pois não dá pra afirmar nada com certeza antes
de concluir todos os testes, portanto é importante ter cautela ao predizer resultados.
Nos próximos capítulos serão apresentados os procedimentos e resultados da
aplicação na prática da Avaliação com o Usuário aplicada a websites de
entretenimento.
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3. DESENVOLVIMENTO
Para as avaliações foram escolhidos conjuntos de websites de Entretenimento,
divididos por categoria. As categorias escolhidas foram:
Sites de Bate-Papo:
•

Universo Online

•

Terra

•

Fulano

Sites de Música:
•

Whiplash

•

Demo Club

Sites de Jogos:
•

Outerspace

•

BRGames

•

UOL Jogos

Essas três categorias foram escolhidas justamente por representarem melhor o
caráter de entretenimento e por permitirem acesso a maior parte das funcionalidades
sem necessidade de preencher cadastros e por não utilizarem nenhuma nova
tecnologia que ainda não seja adotada como padrão.
Dentre as categorias que foram inicialmente consideradas para este trabalho, e
posteriormente descartadas, estão:
•

sites de leilões: descartada porque os sistemas exigem que o usuário seja
cadastrado. Além disso não seria possível fazer tarefas simples como dar um
lance em um determinado produto, pois o usuário correria o risco de ganhar o
leilão e ter de comprar o produto. As normas dos sites de leilões também não
permitem o cadastro de produtos fictícios, além disso os vendedores devem
pagar uma taxa ao site se o produto anunciado for vendido.
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•

Sites de estórias interativas: descartada porque tem o acesso restrito a
assinantes do provedor a qual estão vinculados.

•

Sites de jogos online: não considerada por exigirem cadastro dos usuários.

3.1 SITES DE BATE-PAPO
A primeira categoria a ser avaliada foi a de websites de Bate-Papo. Inicialmente
foram escolhidos as seções de bate-papo do Universo Online (UOL) e do Terra, por
serem os mais populares e pertencerem aos maiores portais e provedores de
acesso do país, segundo a grande imprensa e pesquisa informal feita com amigos
que freqüentam salas de bate-papo.
Para a escolha de um terceiro site para avaliação foram analisados: Brasil Online
(BOL), Yahoo Brasil, America Online (AOL) e Fulano. O BOL foi descartado por
utilizar um sistema de bate-papo muito semelhante ao do Universo Online. O Yahoo
Brasil foi descartado porque exigia que o usuário fosse registrado para utilizar o
bate-papo, o processo de registro exige o preenchimento de vários dados pessoais e
não seria conveniente pedir ao participante do teste que fornecesse esses dados. A
AOL também foi descartada porque apresentou diversos problemas de tempo de
resposta e exibição de páginas no servidor de modo que não foi possível acessar a
seção de bate-papo. O website escolhido acabou sendo o Fulano, por ter um
sistema de bate-papo bem diferente daqueles do Terra e UOL, utilizando avatares.
Segue abaixo uma apresentação mais detalhada de cada um dos websites
escolhidos:
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Universo Online
http://www.uol.com.br/batepapo/

Figura 2: Página inicial do bate-papo do Universo Online
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Figura 3: Sala de bate-papo do Universo Online

As salas de bate-papo do Universo Online estão separadas por idades, cidades,
regiões, etc. Foram escolhidas algumas tarefas básicas que qualquer usuário típico
faria para utilizar o sistema e outras que utilizavam alguns recursos extras:
Tarefas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Entre em uma das salas de bate-papo da cidade de Piracicaba
Envie uma mensagem saudando todos da sala
Envie uma mensagem reservada para alguém na sala
Envie para a sala um som de “telefone” e uma imagem de “sorriso”
Saia da sala de Piracicaba
Escolha uma das salas “de 20 a 30 anos” para “espiar”
Deixe uma mensagem no “Mural de Recados”
Verifique quando e com quem será o próximo bate-papo com convidados
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Terra
http://www.terra.com.br/chat/

Figura 4: Página inicial do bate-papo do Terra

As salas de bate-papo do Terra estão organizadas de forma semelhante à do
Universo Online. O sistema também é parecido, porém com algumas diferenças de
recursos e organizações de menus. Enviar imagens e sons é mais fácil no Universo
Online, que já apresenta os menus logo que o usuário entra na sala. No Terra é
preciso ativar essas opções depois de entrar na sala. As divisões de cidades do
Universo Online e do Terra também são diferentes. No Universo Online o primeiro
menu apresenta uma divisão por regiões, em seguida aparece um menu com as
salas (cidades). No Terra o primeiro menu apresenta letras de A a Z, em seguida
aparecem as cidades que iniciam com a letra escolhida.
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Figura 5: Sala de bate-papo do Terra

Foram elaboradas tarefas iguais ou o mais semelhante possível às do Universo
Online, de modo que fosse possível comparar os tempos de cada tarefa nos dois
sites, bem como as dificuldades encontradas para realizá-las.
Tarefas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Entre em uma das salas de bate-papo da cidade de Piracicaba
Envie uma mensagem saudando todos da sala
Envie uma mensagem reservada para alguém na sala
Envie para a sala um som de “risada” e uma imagem de “sorriso”
Saia da sala de Piracicaba
Escolha uma das salas “de 20 a 30 anos” para “visitar”
Envie um “webcard”
Verifique quando e com quem será a próxima “entrevista”
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Fulano
http://www.fulano.com.br

Figura 6: Página de entrada do bate-papo do Fulano

O bate-papo do Fulano se diferencia dos outros por apresentar salas com desenho
de fundo. Nestas salas cada pessoa escolhe um avatar para representá-lo, são
vários desenhos em forma de caricatura, incluindo personagens de filmes e
seriados. É possível posicionar o avatar em qualquer lugar da sala e movimentá-lo
para conversar com outras pessoas. As frases aparecem em balões como em uma
história em quadrinhos. Existe também uma opção de ir para uma sala privada com
outra pessoa, que equivaleria ao “reservado” do UOL e do Terra.
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Figura 7: Sala de bate-papo do Fulano

Foram escolhidas tarefas básicas que qualquer usuário típico utilizaria para entrar no
sistema, e também algumas tarefas específicas explorando os recursos adicionais:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Procure e entre na seção “Chat”
Leia as instruções se achar necessário, em seguida entre
Envie uma mensagem saudando todos da sala
Mova seu personagem para outro lugar da sala
Troque seu personagem
Entre em uma outra sala
Saia da sala

Os participantes da avaliação foram escolhidos de acordo com a disponibilidade dos
mesmos. Não foi possível fazer uma seleção criteriosa, pois isto exigiria muito mais
participantes, com muito mais tempo disponível, e seria necessária alguma forma de
remuneração dos mesmos, bem como, um local específico para testes e aplicação
de questionários. Desse modo, os usuários das avaliações foram escolhidos dentre
amigos e familiares que estavam dispostos a colaborar com este trabalho.
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A princípio os testes seriam realizados nos laboratórios da Universidade, porém
verificou-se que o acesso a websites de bate-papo é bloqueado em todos os
laboratórios. Os testes então foram realizados em um microcomputador na minha
residência, com a seguinte configuração:
Processador:

Pentium III 700 MHz

Memória RAM:

256 MB

Monitor:

Samsung SyncMaster 750s (17 polegadas)

Teclado:

Troni (padrão americano internacional)

Conexão com a Internet: Modem US Robotics 56 kbps
Sistema Operacional:

Windows 2000 Professional

Browser:

Internet Explorer 5.5 (em português)

Resolução de tela:

1024 X 768

Em cada sessão de avaliação 1 foram feitas algumas perguntas com relação a
experiência do usuário com Internet e com o site a ser avaliado. Em seguida foram
entregues as listas de tarefas. Como avaliador tomei nota dos comentários de cada
participante (o que segundo Dumas [DUM93] pode ser de grande valia), bem como
minhas observações do andamento da avaliação, principalmente com relação à
dificuldade ou facilidade de cumprir cada tarefa. O tempo de cumprimento de cada
tarefa foi cronometrado, como sugerido por Nielsen [NIE93].
Para cada website foram feitas três sessões de avaliação com usuários diferentes,
totalizando nove avaliações. Segue abaixo uma tabela com o perfil de cada
participante:

1

Sessão de avaliação: cada sessão de avaliação corresponde a avaliação de um único website com

um único usuário.

52

Identificação

Perfil

Usuário A

Tem pouca experiência com Internet, não freqüenta salas de batepapo.
Tem pouca experiência com Internet, não freqüenta salas de batepapo.
Tem bastante experiência com Internet e já visitou várias salas de
bate-papo.

Usuário B
Usuário C

Tabela 1: Perfil dos participantes nas avaliações dos sites de bate-papo

3.2 SITES DE MÚSICA
A segunda categoria para a avaliação foi a de websites de Música. Foram
escolhidos Whiplash e Demo Club.
O Whiplash foi escolhido por ser um site bem popular, que já está no ar desde 1996,
e possui muitas seções e muito conteúdo.
O Demo Club foi escolhido para contrastar com o Whiplash, por ser um site
relativamente novo (menos de um ano) e dedicar-se exclusivamente a divulgar
bandas independentes, pouco conhecidas.
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Whiplash
http://www.whiplash.com.br/

Figura 8: Página inicial do Whiplash

O Whiplash é um site sobre música em geral que além de notícias atuais, conta com
diversas colunas específicas; um grande arquivo de bandas, com informações, fotos
etc.; análises de CDs, shows; uma comunidade com classificados, mural de recados
e mailing list; arquivos diversos como letras, cifras e tablaturas2; dentre outras.
Sites com bastante conteúdo precisam ter uma atenção maior com a organização
das seções para não correr o risco de seus usuários procurarem algo que está
disponível, mas muito difícil de ser encontrado. Portanto, foram escolhidas algumas
tarefas que exigiam que os usuários navegassem um pouco pelo site até
encontrarem o que desejavam:
2

Tablatura: forma de representação de seqüência de notas musicais, um formato mais simples,

porém menos preciso que as partituras.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Verifique a agenda do site, procure eventos nacionais
Procure informações sobre a banda “Pato Fu”
Verifique se há mensagens no mural do Pato Fu
Entre na coluna de Punk-Rock. Quem é o autor da coluna?
Verifique se há alguma guitarra à venda na seção de Classificados
Verifique quais são os assuntos atuais no mural de mensagens
Verifique quem são os membros da equipe do site

Demo Club
http://www.democlub.com.br/
O Demo Club é um site que tem como objetivo divulgar bandas independentes
brasileiras. Neste site as bandas podem disponibilizar suas músicas em formato
MP3 e através das rádios que utilizam Real Áudio. Os usuários podem ouvir ou fazer
download das músicas, acessar as letras, deixar seus comentários, se cadastrarem
como fãs da banda, etc.

Figura 9: Página inicial do Demo Club
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As tarefas escolhidas exploram algumas das funcionalidades descritas acima, que
são utilizadas pelos usuários típicos que visitam o site:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Entre na listagem das bandas do estado de São Paulo
Escolha uma das bandas e verifique quem são seus integrantes
Verifique quais são as músicas que esta banda disponibilizou
Verifique se alguma das músicas tem a letra disponível, se tiver veja a letra
Verifique quantas pessoas se cadastraram como fãs da banda
Verifique se há alguma mensagem no “guestbook” dessa banda
Verifique a listagem de bandas de seu estilo preferido
Verifique se haverá show de alguma banda no estado de São Paulo

O procedimento utilizado nestas avaliações foi semelhante ao que foi utilizado nos
sites de bate-papo. Na situação ideal deveria haver um número bem maior de
participantes, todos responderiam a um questionário e seriam selecionados para
fazer a avaliação apenas aqueles que tivessem o perfil procurado.
Alguns testes foram realizados nos laboratórios da Universidade e outros foram
realizados em um microcomputador na minha residência.
Esta é a configuração do micro utilizado nos testes realizados nos laboratórios da
Unimep:
Processador:

Pentium II 350 MHz

Memória RAM:

64 MB

Monitor:

14 polegadas

Teclado:

padrão brasileiro ABNT

Conexão com a Internet: rede da Universidade
Sistema Operacional:

Windows 98

Browser:

Internet Explorer 4.0 (em português)

Resolução de tela:

800 X 600

A configuração do micro utilizado em minha residência é a mesma que foi utilizada
com os sites de bate-papo.
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Em cada sessão de avaliação foram feitas perguntas com relação à experiência do
usuário com Internet e com o site a ser avaliado e foram explicados os objetivos da
avaliação. Em seguida foram entregues as listas de tarefas. Tomei notas da mesma
forma que havia feito na avaliação dos sites de bate-papo. Durante os testes,
percebi que a velocidade de acesso a Internet nos laboratórios da Unimep é
bastante inferior a de um modem comum, e com isto o tempo de carga de cada
página poderia fazer com que as tarefas demorassem mais e comprometessem os
resultados da avaliação. Para evitar este problema, decidi cronometrar apenas o
tempo em que o usuário estava de fato navegando pela página, parando o
cronômetro nos momentos em que a página estava sendo carregada.
Para cada website foram feitas três sessões de avaliação com três usuários
diferentes, totalizando seis avaliações. Segue abaixo uma tabela com o perfil de
cada participante:
Identificação

Perfil

Usuário A

Tem experiência com Internet, e já conhecia ambos os sites a serem
avaliados
Tem experiência com Internet, mas não conhecia ambos os sites a
serem avaliados
Tem experiência com Internet, mas não conhecia o site do qual
participou da avaliação
Tem experiência com Internet, mas não conhecia o site do qual
participou da avaliação

Usuário B
Usuário C
Usuário D

Tabela 2: Perfil dos participantes nas avaliações dos sites de música

3.3 SITES DE JOGOS
A terceira categoria para a avaliação foi a de websites de Jogos. Foram escolhidos
os três mais populares atualmente, segundo pesquisa informal realizada com
amigos que freqüentam esta categoria de websites: Outerspace, BRGames e UOL
Jogos.
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Outerspace
http://www.outerspace.com.br

Figura 10: Página inicial do Outerspace

O Outerspace é um site de jogos criado em 1996 que se define como uma revista
eletrônica, e apresenta notícias, análises, matérias, perguntas de usuários, dicas,
truques para as plataformas PC, Nintendo 64, Playstation, Playstation 2, Dreamcast,
GameCube, GameBoy Advance e Microsoft Xbox. Outerspace já fez parte do portal
do UOL e atualmente faz parte do portal do Terra.
As tarefas elaboradas correspondem as ações de qualquer usuário típico, e
exploram as principais funcionalidades do site:
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1)
2)
3)
4)

Verifique qual é a última notícia e o horário em que foi postada
Vote na enquete atual
Verifique a data de lançamento do jogo mais procurado no site atualmente
Procure a análise do jogo “No One Lives Forever” da plataforma PC. Quem é
o distribuidor?
5) Que nota a equipe do Outerspace deu para o jogo “No One Lives Forever”?
6) Entre no fórum de discussão do videogame ”Playstation”
7) Verifique quem são os integrantes da equipe do site
BRGames
http://www.brgames.com.br

Figura 11: Página inicial do BRGames

O BRGames segue a mesma linha do Outerspace. Criado em 2000, também se
define como revista eletrônica, apresenta basicamente os mesmos atrativos:
notícias, avaliações de jogos, artigos, demonstrações de jogos para download etc.
As tarefas elaboradas são as mais semelhantes possíveis com as do Outerspace de
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modo que seja possível fazer uma comparação dos resultados obtidos nas
avaliações, a ser apresentado no próximo capítulo.
1)
2)
3)
4)

Verifique qual é a última notícia e o horário em que foi postada
Vote na pesquisa atual
Verifique quem é o distribuidor do jogo do último “review”
Procure a análise do jogo “No One Lives Forever” da plataforma PC. Quem é
o distribuidor?
5) Qual é o preço do jogo “No One Lives Forever”?
6) Entre no fórum de discussão sobre videogames
7) Verifique quem são os integrantes da equipe do site
UOL Jogos
http://www.uol.com.br/jogos

Figura 12: Página inicial do UOL Jogos

O UOL Jogos também segue a mesma linha dos dois sites anteriores. Cobre as
plataformas atuais da Sega, Nintendo, PC, Sony e Microsoft. As tarefas elaboradas
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foram as mais semelhantes possíveis para facilitar a consistência do processo
comparativo dos resultados:
1)
2)
3)
4)

Verifique qual é a última notícia e o horário em que foi postada
Vote na enquete atual
Verifique quem é o distribuidor do jogo “Daytona USA” da plataforma SEGA
Procure a análise do jogo “Tomb Raider: Chronicles” da plataforma PC. Quem
é o fabricante?
5) Qual a nota que a equipe do UOL Jogos deu para o jogo “Tomb Raider:
Chronicles”?
6) Entre no fórum de discussão do videogame “Playstation”
O procedimento utilizado nestas avaliações também foi semelhante ao utilizado nas
categorias anteriores. Alguns testes foram realizados nos laboratórios da
Universidade e outros foram realizados em um microcomputador na minha
residência. A configuração do micro utilizado nos laboratórios da Universidade é a
mesma utilizada nos sites de música. A configuração do micro utilizado em minha
residência é a mesma utilizada nas categorias anteriores, com exceção do Internet
Explorer, que foi atualizado para a versão 6.0 (em português).
Todas as avaliações foram precedidas de algumas perguntas relacionadas à
experiência do usuário com Internet e com os sites a serem avaliados. Mais uma vez
a baixa velocidade de acesso a Internet nos laboratórios da Unimep foi a principal
dificuldade. A demora para carregar cada página fez com que os usuários se
distraíssem, se irritassem e até mesmo se esquecessem de qual era a tarefa que
estava sendo realizada. Em condições ideais a velocidade de conexão deveria ser
igual àquela utilizada pelos usuários-alvo do site, ou seja, algo próximo a 56 Kbps
que é a velocidade de acesso da maioria dos usuários no Brasil hoje, muito superior
a velocidade atingida nos laboratórios da Universidade.
Desta vez os usuários foram incentivados a “pensar em voz alta” (método Think
Aloud) em algumas das tarefas dizendo, por exemplo, porque optaram por seguir um
determinado caminho na tarefa em questão.
Para cada website foram feitas três sessões de avaliação com três usuários
diferentes, totalizando nove avaliações. Todos os três participantes têm experiência
com Internet, mas não conheciam os sites a serem avaliados.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos em cada avaliação, os
problemas encontrados e as possíveis relações entre estes problemas e
recomendações propostas por Nielsen [NIE00], que não foram cumpridas.

4.1 SITES DE BATE-PAPO
4.1.1 UNIVERSO ONLINE
Abaixo a tabela com o tempo de cumprimento de cada tarefa, com cada participante
no bate-papo do Unverso Online:
Usuário
Tarefa

A

B

C

1

4*

3*

1

2

0

0

0

3

2*

2

0

4

2

5*

0

5

0

0

0

6

1

1

1

7

2

1

1

8

0

0

0

Tabela 3: Tempo gasto em cada tarefa por cada usuário no bate-papo do UOL
Obs: tempos em minutos
(*) usuário precisou de algum tipo de ajuda do avaliador para concluir a tarefa
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Universo Online – Usuário A
Na avaliação do bate-papo do Universo Online com
o Usuário A, as salas de bate-papo de Piracicaba
estavam cheias, portanto foi pedido que ele
entrasse em qualquer outra sala. A princípio houve
certa dificuldade em encontrar a sala de Piracicaba,
pois

a

categorização

utilizada

pelo

UOL

confunde um pouco por misturar subcategorias
de idade e de cidades, como mostra a figura 13.
Na terceira tarefa, que era enviar uma mensagem
reservada para alguém na sala, o usuário se
esqueceu de clicar em “reservadamente”. Neste
ponto ao comparar o posicionamento da caixa

Figura 13: Lista de subgrupos de
salas de bate-papo do Universo
Online

checkbox “reservadamente” no bate-papo do Universo Online e no bate-papo do
Terra, percebemos que o posicionamento no Terra é melhor, pois fica logo ao
lado da caixa de seleção do destinatário da mensagem, como mostram as
figuras 14 e 15 abaixo:

Figura 14: Barra de comandos do bate-papo do Universo Online

Figura 15: Barra de comandos do bate-papo do Terra
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Universo Online – Usuário B
Na avaliação do UOL com o Usuário B, mais uma vez
as salas de Piracicaba estavam todas cheias. Foi
pedido que o usuário entrasse em qualquer outra
sala. O usuário tentou entrar na sala clicando no
nome da sala ao invés do ícone de entrada (figura
16). Neste ponto o UOL teria melhores resultados
se colocasse os nomes das salas também como
links para entrar nas mesmas. Na quarta tarefa o
usuário tentou achar a imagem no menu de sons.

Figura 16: Lista de salas de batepapo do Universo Online

Universo Online – Usuário C
O Usuário C, por ter mais experiência com Internet, não encontrou dificuldades em
utilizar o sistema de bate-papo do UOL. O único problema encontrado foi na sétima
tarefa, onde não foi possível enviar a mensagem para o mural pois ocorreu um erro
no programa do site, que não foi um erro de usabilidade e sim técnico, portanto não
foi considerado.

4.1.2 TERRA
Segue abaixo a tabela com o tempo de cumprimento de cada tarefa por cada
usuário nas sessões de avaliação do bate-papo do Terra:
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Usuário
Tarefa

A

B

C

1

3*

3

1

2

0

1

0

3

2

1

0

4

2

3

1

5

0

1

0

6

0

0

0

7

3

1

2

8

0

0

1

Tabela 4: Tempo gasto em cada tarefa por cada usuário no bate-papo do Terra
Obs: tempos em minutos
(*) usuário precisou de algum tipo de ajuda do avaliador para concluir a tarefa

Terra – Usuário A
Na avaliação do bate-papo do Terra, na primeira tarefa o Usuário A esqueceu de
selecionar a sala de Piracicaba ao entrar.
esqueceu

de

clicar

no

checkbox

Na terceira tarefa o usuário também

“reservadamente”,

apesar

do

melhor

posicionamento da opção no site do Terra. Durante a avaliação o usuário também
comentou que “o site é muito difícil”, que a seção de Webcards deveria ser
melhorada e que as imagens que podem ser selecionadas no bate-papo
deveriam estar mais bem definidas. Ao terminar a sessão de avaliação o usuário
comentou que o bate-papo do UOL é melhor que o do Terra.
Terra – Usuário B
O Usuário B achou que o campo de “nome” do Terra se referia ao nome da cidade
cuja sala ele queria visitar, quando na verdade esse campo se refere ao apelido que
a ser usado no bate-papo. Na quarta tarefa o usuário desistiu de procurar pela
imagem de sorriso, realmente as imagens do Terra não estão muito bem definidas,
como já havia comentado o Usuário A. Na quinta tarefa o Usuário B confundiu a
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opção de “visitar” a sala com a opção de “entrar”. Neste caso o Universo Online
se sai melhor por utilizar o termo “espiar” em vez de “visitar”. “Espiar” passa uma
idéia melhor de que o usuário vai apenas observar o que está acontecendo sem ser
notado. Por outro lado “visitar” passa a idéia de que o usuário vai entrar na sala.
Para quem nunca entrou no bate-papo do Terra fica difícil prever qual será a
diferença entre estas duas funções. Ao terminar a sessão de avaliação, o Usuário B
comentou que o bate-papo do Terra é melhor que o do UOL (ao contrário do que
disse o Usuário A).

Terra – Usuário C
O Usuário C teve dificuldade para encontrar os sons na quarta
tarefa do Terra, neste ponto o site do UOL leva vantagem por
mostrar o menu de sons logo que o usuário entra na sala,
sem a necessidade de se ativar nenhuma opção adicional .
Na sexta tarefa o usuário clicou no botão “Entrar” em vez de
clicar no botão “Visitar”, confirmando o que já havia sido
constatado na avaliação com o Usuário B. Na oitava tarefa o
usuário achou que houvesse um problema com o link
“Entrevistas”, mas na verdade esta era a única seção que
apresentava suas subseções no próprio menu, e apenas as

Figura 17: Lista de
grupos de sala do
bate-papo do Terra

subseções é que tinham link, confundindo um pouco o usuário (figura 17).

4.1.3 FULANO
Segue abaixo a tabela com os tempos de cumprimento de cada tarefa pelos
usuários das sessões de avaliação do bate-papo do Fulano:
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Usuário
Tarefa

A

B

C

1

0

0

1

2

0

3

2

3

2*

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0

7

0

0

0

Tabela 5: Tempo gasto em cada tarefa por cada usuário no bate-papo do Fulano
Obs: tempos em minutos
(*) usuário precisou de algum tipo de ajuda do avaliador para concluir a tarefa

Fulano – Usuário A
Durante a avaliação do bate-papo do Fulano, o site apresentou problemas no
carregamento das imagens. Na terceira tarefa, que era enviar uma mensagem a
todos da sala, o Usuário A achou falta de um botão “Enviar” (presente nos
sistemas de bate-papo do UOL e do Terra). No Fulano para enviar a mensagem o
usuário deve obrigatoriamente pressionar a tecla “ENTER”. No UOL e no Terra
também é possível enviar a mensagem apenas pressionando a tecla “ENTER”, mas
existe a opção de clicar no botão “Enviar”, que é utilizada por usuários menos
experientes e por usuários que preferem escrever a mensagem primeiro e depois
pegar o mouse para selecionar o destinatário e outras opções. A simples adição
desse botão no Fulano poderia facilitar bastante o uso do sistema por usuários
menos experientes. Ao completar a sessão de avaliação o Usuário A comentou
que o bate-papo do Fulano era o mais complicado dos três, e que o do UOL era o
melhor.
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Fulano – Usuário B
Na segunda tarefa o Usuário B clicou na frase “quero entrar agora” das
instruções (figura 18) ao invés do botão correto, em seguida o usuário comentou
que o posicionamento do botão não estava bom. Realmente a frase poderia ser um
link, o que facilitaria a entrada para usuários menos experientes. Na terceira tarefa o
Usuário B também procurou por um botão para enviar a mensagem confirmando a
necessidade deste botão como já havia sido constatado na avaliação com o Usuário
A. Durante os testes o browser travou ao carregar o sistema de bate-papo do
Fulano, mas não foi possível avaliar se este problema foi ocasionado por um defeito
no browser ou no sistema do site. ‘

Figura 18: Página de entrada do bate-papo do Fulano

Fulano – Usuário C
O Usuário C ao entrar no site do Fulano teve dificuldade para encontrar a sessão de
bate-papo, procurou primeiro na seção de serviços, e só depois entrou na seção de
entretenimento que é a seção correta.
Um dos problemas encontrados em todas as sessões de avaliação do Fulano foi a
demora para carregar o sistema de bate-papo, que em alguns casos levava vários
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minutos. Esse tempo de resposta demorado muitas vezes leva o usuário a achar
que o sistema travou e ele acaba fechando o site antes mesmo de conseguir utilizálo.
Os problemas encontrados nessas avaliações e os tempos das tarefas confirmam as
afirmações de Dumas, de que os novatos tem mais dificuldades do que os usuários
experientes, que já utilizaram sistemas similares. [DUM93]

4.2 SITES DE MÚSICA
4.2.1 WHIPLASH
Abaixo a tabela com o tempo de cumprimento de cada tarefa, com cada participante:
Usuário
Tarefa

A

B

C

1

1

0

0

2

1

1

1

3

0

0

0

4

0

0

0

5

2

2

1

6

1

2

0

7

0

0

0

Tabela 6: Tempo gasto em cada tarefa por cada usuário no Whiplash
Obs: tempos em minutos

Whiplash – Usuário A
Local: laboratório da Universidade
O Usuário A criticou a organização do Whiplash durante a avaliação, bem como
uma propaganda das mailing-lists do site que apareceu em uma janela pop-up3

3

Janela pop-up: janela do browser que se abre automaticamente sobrepondo a janela que o usuário

está visualizando no momento.
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no momento em que ele entrou na página. Nielsen [NIE00] acha que janelas popup
são como “vendedores de aspiradores de pó que começam uma visita esvaziando
uma lata de lixo no carpete do cliente” (p. 67). Ele considera que janelas deste tipo
poluem a tela e são hostis ao usuário que não quer ver sua máquina sendo
manipulada pelo site que está sendo visitado.
Na segunda tarefa o usuário elogiou o sistema de classificação de bandas do site,
que divide as bandas em “nacionais”, “internacionais” e “independentes” ou pela
primeira letra do nome de cada uma delas. Existe ainda um sistema de busca que
permite buscar a banda desejada fornecendo o nome da mesma. (Figura 19)

Figura 19: Sistema de classificação de bandas no Whiplash

O usuário também comentou que deveria haver uma separação maior entre o
menu da seção sendo visitada (que fica na lateral) e o menu geral do site (que
fica no topo), como mostra a figura 20.
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Figura 20: Seção de bandas do Whiplash

Na quinta tarefa o usuário encontrou certa dificuldade para encontrar a seção
“Classificados”, que é uma subseção de “Comunidade”, como mostra a figura
21. Durante esta mesma tarefa ele também disse que deveria haver um sistema
de busca de classificados, pois o site exibe apenas uma listagem de vários itens e
o usuário tem como única opção utilizar o recurso de localizar do próprio browser.
Na sexta tarefa o usuário voltou a encontrar dificuldades, desta vez para localizar a
seção “Mural de Mensagens”, que é outra subseção de “Comunidade”.

Figura 21: Menu principal do Whiplash, seção Comunidade

Whiplash – Usuário B
Local: minha residência
Durante a avaliação do Whiplash com o Usuário B, o site gerou um erro ao entrar no
menu “Colunas”, durante a quarta tarefa. Ao fazer o procedimento novamente o erro
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não voltou a ocorrer. O usuário encontrou alguma dificuldade para encontrar opções
nos menus, em especial na quinta tarefa, onde ele não conseguia encontrar a
subseção de “Classificados” a exemplo do que já havia acontecido com o Usuário A.
Também observei que durante o teste o usuário clicou várias vezes no botão “Voltar”
do browser, apesar de o menu principal estar no topo de todas as páginas do site.
Este é um hábito que muitos usuários adquirem devido ao fato de muitos sites não
oferecerem nenhuma opção de voltar nas páginas, obrigando o usuário a utilizar o
botão do browser. É portanto um mérito do Whiplash deixar o menu em todas as
páginas, de modo que o usuário tenha uma opção de navegar sem ter de utilizar o
botão do browser. Nielsen [NIE00] afirma que recursos especiais de navegação
devem estar disponíveis permitindo que o usuário navegue para a página anterior ou
posterior na estrutura do site (diferente do que faz o botão “Voltar”, que leva o
usuário para a última página que foi vista, que não é necessariamente a página
anterior na estrutura do site).
Whiplash – Usuário C
Local: laboratório da Universidade
Apesar de não conhecer o site, o Usuário C praticamente não encontrou dificuldades
em cumprir as sete tarefas. Ele comentou que se fosse um usuário inexperiente
provavelmente perderia muito tempo até se acostumar com o sistema utilizado no
menu principal, onde se deve parar com o cursor do mouse sobre uma seção, para
abrir um segundo menu com as subseções da seção escolhida. No entanto, vale
ressaltar que se o usuário clicar sobre o nome de uma seção (sem escolher
subseções), ele será levado a uma outra página descrevendo cada subseção
daquela seção, com links para entrar em cada uma delas.

4.2.2 DEMOCLUB
Segue abaixo uma tabela com os tempos de cumprimento de cada tabela pelo
usuários que participaram da avaliação do Democlub:
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Usuário
Tarefa

A

B

D

1

1

0

0

2

2

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0

7

1

3

0

8

0

0

0

Tabela 7: Tempo gasto em cada tarefa por cada usuário no Democlub
Obs: tempos em minutos

Democlub – Usuário A
Local: laboratório da Universidade
Na segunda tarefa o Usuário A, ao ver a listagem das bandas do estado de São
Paulo, o usuário disse que as fotos também deveriam ser links para a página da
banda, pois ao clicar sobre a foto nada acontece, é necessário clicar no nome da
banda para entrar, o que pode ser um problema para o usuário inexperiente. A figura
22 mostra uma tela da listagem de bandas.
Na quinta tarefa, ao visualizar uma letra de música, o usuário reclamou que não
havia um menu, nem um botão para voltar para a tela anterior, obrigando-o a
usar o botão “voltar” do browser.
Na oitava tarefa o usuário não percebeu o link “Shows” no menu e entrou em
“Bandas por Estado” para procurar por shows no estado de São Paulo.
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Figura 22: Democlub: tela de listagem de bandas

Democlub – Usuário B
Local: minha residência
Na segunda tarefa, ao ver a listagem de bandas (figura 22) o Usuário B clicou no link
“São Paulo” para entrar na página da banda, mas este link levava para a listagem
de bandas do estado de São Paulo, ou seja, a mesma listagem que ele já
estava visualizando. Este engano poderia ter sido evitado se a palavra “São Paulo”
não fosse um link, afinal não existe necessidade de colocar um link para a listagem
que o usuário já está visualizando.
Na quinta tarefa, após visualizar a letra de uma música, o usuário também procurou
um botão para voltar, da mesma forma que o Usuário A. Vale lembrar que este
mesmo utilizou várias vezes o botão “Voltar” do browser no site do Whiplash, apesar
do mesmo oferecer a opção de navegar utilizando apenas recursos presentes nas
páginas. Com isso podemos concluir que um mesmo usuário pode procurar recursos
na própria página ou utilizar os recursos do browser dependendo de cada situação,
e portanto os sites devem procurar oferecer opções de navegação além das
disponibilizadas pelo browser.
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Na sétima tarefa o usuário reclamou do fato de não haver um botão para retornar a
página inicial. Na verdade o logotipo do Democlub no topo de todas as telas
funciona como link para a página inicial (figura 9), mas isso pode passar
desapercebido até mesmo com usuários bem experientes. Seria interessante que
houvesse uma opção para voltar à página inicial no menu principal.
Democlub – Usuário D
Local: laboratório da Universidade
Logo no início da avaliação o Usuário D reclamou do tempo para carregar o site,
porém este problema ocorreu em todas as avaliações que foram realizadas nos
laboratórios da Universidade, e portanto não se trata de um problema do site e sim
da conexão à Internet utilizada pela Universidade, que é muito lenta.
Na tela de seleção de bandas por estado (primeira tarefa), havia um mapa do Brasil
e o usuário deveria clicar sobre o estado desejado. O Usuário D disse que deveria
haver também uma listagem com os nomes dos estados além do mapa que tinha
apenas as siglas. No entanto em verificação posterior percebi que já existe esta
listagem dos nomes dos estados em uma tabela posicionada logo abaixo do mapa
(figura 23). Durante o teste com o Usuário D esta tabela não apareceu, o que
provavelmente se deve ao problema de conexão já citado.
Na tela de listagem das bandas o usuário comentou que os links “Próxima”,
“Anterior”, “Primeira” e “Última” deveriam aparecer no início e no final da
listagem, em vez de apenas no início da listagem. Realmente este é um problema
sério, pois normalmente o usuário vai verificar a listagem e apenas quando chegar
no final decidirá se vai para outra página.
Na quinta tarefa, ao verificar a listagem de fãs de uma banda, não havia nenhum
fã cadastrado, no entanto não apareceu nenhuma mensagem do tipo:
“Nenhum fã cadastrado”, apareceu apenas uma página em branco. Este é um
problema porque o usuário pode achar que a página não terminou de carregar ou
que houve algum problema ao carregar a listagem.
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Figura 23: Democlub: seleção de estado para listagem de bandas por estado

Outro problema detectado pelo Usuário D foi o posicionamento do menu, que
exige que o usuário utilize a barra de rolagem para visualizá-lo. Nielsen [NIE00]
diz que os usuários normalmente escolhem apenas as opções que estão visíveis e
recomenda que as opções do menu estejam sempre visíveis sem necessidade de
rolagem.

4.3 SITES DE JOGOS

4.3.1 OUTERSPACE
Abaixo a tabela com o tempo de cumprimento de cada tarefa, com cada participante:
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Tarefa
Tarefa

A

B

C

1

1

1

0

2

0

0

0

3

0

1

0

4

1

2

2

5

0

1

0

6

1

4*

0

7

0

2

0

Tabela 8: Tempo gasto em cada tarefa por cada usuário no Outerspace
Obs: tempos em minutos
(*) usuário precisou de algum tipo de ajuda do avaliador para concluir a tarefa

Outerspace – Usuário A
Local: laboratório da Universidade
Na primeira tarefa, o usuário A entrou no item “Notícias” do menu para verificar qual
era a última notícia, porém ele poderia apenas ter rolado a página inicial e visto que
as últimas notícias também estavam lá. O usuário também reclamou da falta de um
item “Home” no menu. Este item serviria para voltar à página inicial. Na verdade
o logotipo com o nome “Outerspace” é o link para a página inicial. (figura 24). Na
quinta tarefa o usuário procurou uma seção “Fórum”, mas depois percebeu que ela
estaria dentro da seção “Comunidade”.
Outerspace – Usuário B
Local: laboratório da Universidade
Na primeira tarefa, o Usuário B também clicou em notícias em vez de rolar a página
inicial. Na quarta tarefa o usuário também teve dificuldade para encontrar a análise
do jogo “No One Lives Forever”, pois a primeira tela mostrada na seção “Análises”
mostra apenas as últimas análises inclusas e o menu para o arquivo de análises
fica logo no início da página; mas deveria ficar logo abaixo da última análise.
Afinal o usuário só vai procurar no arquivo depois de olhar a lista dos últimos e
constatar que o jogo desejado não está lá. Na sexta tarefa o usuário também
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procurou por um link “Home” e não encontrou, e precisou de ajuda para encontrar a
seção “Fórum”, que estava dentro da seção “Comunidade”. Como os fóruns são os
únicos itens dentro da seção “Comunidade”, esta deveria ser chamada de
“Fóruns”, pois este nome descreveria com maior precisão o que o usuário
encontraria ao entrar. Na última tarefa o usuário encontrou dificuldade para achar o
link “sobre nós”, e quando encontrou reclamou que o link estava muito pequeno,
como mostra a figura 24.

Figura 24: Página inicial do Outerspace

Outerspace – Usuário C
Local: laboratório da Universidade
O Usuário C foi o único que procurou pela última notícia (primeira tarefa) na página
inicial, mas em seguida comentou que o site é muito longo na vertical, e isso exige
o uso constante da barra de rolagem. Nielsen [NIE00] diz que o usuário dificilmente
rola a página até embaixo a menos que se interesse pelo conteúdo, portanto links,
menus e outras informações relevantes devem estar sempre posicionadas no início
ou nas laterais. Na quarta tarefa o usuário tentou encontrar a análise do jogo “No
One Lives Forever”, utilizando o sistema de busca do site, mas o sistema de busca
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não encontrou nenhuma ocorrência do nome do jogo. Na quinta tarefa o usuário
comentou que a nota do jogo deveria estar logo no início da análise, e não no
final. Na sexta tarefa o usuário encontrou o fórum dentro da seção comunidades,
mas comentou que ele não deveria estar lá, pois nem todo usuário consegue deduzir
que os fóruns estariam naquela seção. Na sétima tarefa o usuário achou o link
“sobre nós” muito pequeno, comentário que também foi feito pelo Usuário B.

4.3.2 BRGAMES
Segue abaixo uma tabela com os tempos de cumprimento de cada tarefa pelos
usuários que participaram das sessões de avaliação do BRGames:
Usuário
Tarefa

A

B

C

1

0

0

0

2

0

0

1

3

0

1

0

4

0

4*

1

5

0

0

0

6

1

0

0

7

0

0

0

Tabela 9: Tempo gasto em cada tarefa por cada usuário no BRGames
Obs: tempos em minutos
(*) usuário precisou de algum tipo de ajuda do avaliador para concluir a tarefa

BRGames – Usuário A
Local: laboratório da Universidade
O Usuário A não encontrou dificuldades no site BRGames. Na sexta tarefa clicou
sobre o logotipo para voltar à página inicial apesar de haver um link “Fórum” no
menu.
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BRGames – Usuário B
Local: minha residência
Na primeira tarefa o Usuário B entrou na seção “Notícias“ para ver a última notícia,
apesar de haver uma lista das últimas notícias logo na página inicial. Na quarta
tarefa precisou de ajuda para encontrar a última análise, pois o BRGames utiliza o
termo em inglês “review”, em vez de “análise”, o que não foi percebido pelo
usuário.
BRGames – Usuário C
Local: laboratório da Universidade
Na terceira tarefa, ao ver a lista de “últimos reviews” o Usuário C comentou que não
sabia se a última análise seria o último ou o primeiro item dessa lista. Na quarta
tarefa o usuário utilizou o sistema de busca para encontrar a análise do jogo “No
One Lives Forever” e, ao contrário do que aconteceu no Outerspace, a busca
funcionou retornando sete resultados, o primeiro deles era a análise do jogo.

4.3.3 UOL JOGOS
Segue abaixo uma tabela com os tempos de cumprimento de cada tarefa pelos
usuários que participaram das sessões de avaliação do UOL Jogos:
Tarefa
Tarefa

A

B

C

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

2

1

4

1

1

0

5

0

0

1

6

1

1

1

Tabela 10: Tempo gasto em cada tarefa por cada usuário no UOL Jogos
Obs: tempos em minutos
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UOL Jogos – Usuário A
Local: laboratório da Universidade
Na quarta tarefa, ao clicar sobre o link “PC”, aparece uma caixa com todos os
jogos de PC4 no site. O Usuário A selecionou o jogo e pressionou a tecla “Enter”,
mas não funcionou. É necessário selecionar o jogo e clicar em um botão embaixo
dessa caixa de seleção para ir para a página do jogo desejado. (figura 25). Na quinta
tarefa o usuário encontrou dificuldade para encontrar a nota dada ao jogo, percorreu
a tela toda várias vezes até encontrar a nota, que é dada por conceitos em vez de
números como é feito nos outros sites avaliados. (figura 26). Na sexta tarefa o
usuário utilizou o botão “Voltar” do browser, apesar de haver um link para os fóruns
no menu. Em seguida teve dificuldade para encontrar o fórum do videogame
“Playstation”, pois os fóruns estavam separados pelos nomes dos fabricantes, que
no caso do “Playstation” é a “Sony”.

Figura 25: Caixa de seleção de jogos do UOL Jogos

4

PC: sigla para Personal Computer (computador pessoal)
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UOL Jogos – Usuário B
Local: minha residência
Logo ao entrar no site o Usuário B comentou que o menu era muito escuro e
dificultava a visualização de algumas opções (figura 27). Durante a terceira tarefa,
na caixa de seleção de jogos (figura 25), o usuário selecionou o jogo e tentou um
clique duplo que não funcionou. É necessário selecionar o jogo e clicar em um
botão embaixo da caixa, como já explicado anteriormente. Na quinta tarefa o usuário
também encontrou dificuldade para encontrar a nota do jogo que, como explicado
anteriormente, é um conceito em vez de um número. Na sexta tarefa o usuário
também achou que os fóruns deveriam estar separados por videogames e não
por nome do fabricante.

Figura 26: Análise no UOL Jogos: notas por conceito
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Figura 27: UOL Jogos: pouco contraste em algumas partes

UOL Jogos – Usuário C
Local: laboratório da Universidade
Na terceira tarefa, ao ver a caixa de seleção de jogos (figura 25), o Usuário C
também tentou um duplo clique que não funcionou, da mesma forma que o Usuário
B já havia tentado. Ambos acharam que essa função deveria ser implementada. Na
quinta tarefa o usuário também demorou um pouco para encontrar a nota do jogo,
como já havia acontecido com os usuários A e B. Na sexta tarefa o usuário também
comentou que os fóruns deveriam estar separados por videogame em vez de
fabricantes.

4.4 LISTA DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS
Nesta seção estão descritos os problemas que considerei mais graves em cada um
dos sites avaliados, acompanhados de sugestões para solucioná-los:
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Bate-Papo: Universo Online
•

Categorização de salas é confusa (mistura cidades e idades), a criação de
subgrupos poderia resolver o problema;

•

Na listagem de salas, o nome de cada uma delas deveria ser um link para
entrar na mesma;

•

Na tela de bate-papo, o posicionamento da caixa “reservadamente” é
inadequado, deveria ser semelhante ao do Terra, ao lado da caixa de seleção
do destinatário da mensagem.

Bate-Papo: Terra
•

O campo “nome” deveria ser trocado por “apelido” para evitar que o usuário
confunda com o nome da cidade ou ache que precisa utilizar o nome real;

•

As imagens que podem ser escolhidas no bate-papo precisam ser melhor
definidas;

•

O termo “visitar”, utilizado para ver o que está acontecendo nas salas sem
entrar, é inadequado e precisaria ser substituído, o termo “espiar” utilizado no
UOL é mais adequado;

•

Os menus de sons e imagens deveriam ser ativados por padrão ou serem
ativados imediatamente após o usuário selecionar esta opção, sem a
necessidade de enviar uma mensagem e esperar o frame da barra de
comandos;

•

No menu da página inicial, apenas o item “Entrevistas” apresenta subseções
visíveis na própria página inicial, os links para subseções deveriam ser
removidos.

Bate-Papo: Fulano
•

Seção de bate-papo é difícil de ser encontrada na página inicial, um link maior
ou acompanhado de uma imagem adequada poderia resolver o problema;

84
•

O termo em inglês “chat”, poderia ser substituído por “bate-papo”, de modo
que seria mais facilmente identificado por usuários inexperientes e que não
sabem inglês;

•

Tempo de carga do sistema é muito demorado;

•

Deveria existir um botão para enviar as mensagens, de modo que o usuário
inexperiente tivesse uma alternativa além da tecla “Enter”.

Música: Whiplash
•

Janelas pop-up deveriam ser removidas;

•

Menus poderiam ser reorganizados;

•

Deveria haver um sistema de busca na seção de “Classificados”.

Música: Democlub
•

As fotos das listagens de bandas deveriam ser link para a página da banda
correspondente;

•

Posicionamento do menu principal é inadequado, pois exige uso da barra de
rolagem, deveria estar localizado mais acima;

•

Links “Próxima”, “Anterior”, “Primeira” e “Última” aparecem apenas no início
das listagens, deveriam aparecer também no final;

•

Não há opção de voltar após visualizar alguma letra de música;

•

Quando uma banda não tem fãs cadastrados, é apresentada uma página em
branco que pode levar o usuário a pensar que houve algum problema na
carga da página, deveria aparecer alguma mensagem como “não há fãs
cadastrados”.
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Jogos: Outerspace
•

O link “comunidade” leva a seção de fóruns e, portanto, deveria ser
substituído por “fóruns”;

•

Há vários grupos de menus com opções diferentes em locais diferentes da
página, deveria haver apenas um menu;

•

Tela de últimas análises deveria ter o link para “arquivos” no final da listagem;

•

Sistema de busca não encontra jogos que estão no site;

•

Link “sobre nós” é muito pequeno, deveria ser maior.

Jogos: BRGames
•

O termo “review” deveria ser traduzido para “análise”, pois até mesmos os
usuários inexperientes que sabem inglês não sabem o que vão encontrar em
“reviews”, apenas usuários mais experientes e que freqüentam sites no
exterior estão acostumados com esta palavra.

Jogos: UOL Jogos
•

Há pouco contraste em algumas telas, dificultando a leitura, as cores
deveriam ser redefinidas;

•

Na caixa de seleção de jogos, deve ser dada a opção do usuário clicar duas
vezes ou usar a tecla “Enter” para visualizar a página do jogo selecionado;

•

As notas por conceitos poderiam ser revistas ou acompanhadas por alguma
numeração;

•

Fóruns deveriam estar separados por videogames em vez de fabricantes.
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5. CONCLUSÃO
A previsão ao escolher os sites para avaliação, era de que não seriam encontrados
muitos problemas de usabilidade, por se tratarem de sites que já estão há vários
anos em funcionamento e que já conquistaram a preferência dos usuários de
Internet. No entanto, o que se verificou é que mesmo nestes sites os usuários
encontram problemas ao tentar utilizar o sistema pela primeira vez. Muitos destes
problemas poderiam ser evitados com pequenas modificações seja de caráter de
layout ou de seqüenciamento das ações associadas as análises das tarefas. Estas
modificações aumentariam bastante a usabilidade dos mesmos, facilitando o uso e o
processo de comunicação. É fundamental facilitar a vida do usuário, principalmente
aquele que entra no sistema pela primeira vez. Como afirma Nielsen [NIE00], a
distância entre um website e seus concorrentes é sempre de apenas poucos cliques.
Se o usuário achar um site muito complicado é muito provável que ele desista e
tente um site concorrente.
No caso dos sites de entretenimento relacionados com bate-papo o usuário poderia
acabar desistindo antes mesmo de conseguir entrar em alguma sala, conversar com
alguém e tornar-se de fato um participante.
Analisando o resultado dos testes dos sites de entretenimento sobre música foi
possível concluir que tanto Whiplash quanto Democlub podem melhorar facilmente
no quesito Usabilidade, pois muitos dos problemas encontrados são relativamente
simples de serem consertados. Outra observação interessante é a de que muitos
dos problemas foram apontados pelos usuários dos testes, que por terem
experiência com Internet, fizeram muitos comentários contribuindo e colaborando
muito para o processo, citando inclusive como estes problemas poderiam ser
resolvidos.
Na categoria dos sites de jogos, mais uma vez os usuários apontaram e
comentaram vários problemas. O que foi analisado é que apesar de serem sites

87
semelhantes, avaliados com tarefas também muito parecidas, os problemas
encontrados foram bem diferentes em cada um deles.
As principais dificuldades encontradas no processo foram as condições de teste
distantes das ideais, que incluem: a indisponibilidade de um laboratório de
usabilidade,

a impossibilidade de fazer uma seleção criteriosa de usuários e o

acesso a Internet precário disponível nos laboratórios da Universidade. Em uma
situação ideal haveria um laboratório de usabilidade, onde cada usuário (muitas
vezes recebendo remuneração) teria uma manhã ou uma tarde toda apenas para
fazer os testes, sem outras preocupações ou interrupções, de modo que ele
pudesse se concentrar apenas na tarefa sendo realizada, ao contrário do que
acontece em ambientes agitados como o dos laboratórios da Universidade.
Alguns dos problemas encontrados têm forte relação com recomendações propostas
por Nielsen [NIE00], que não foram cumpridas. Isto mostra que apesar da Web não
ser padronizada, como conseqüência de ser uma rede mundial construída por
pessoas com as mais diversas opiniões e estilos, ainda assim é necessário seguir
um conjunto de recomendações para obter sucesso com um website.
Os resultados das avaliações, como apresentados anteriormente, identificam vários
problemas de usabilidade em todos os sites avaliados. Isto é um indicador de que a
Avaliação com o Usuário é um método válido para avaliação de websites. Levandose em consideração a quantidade de problemas de usabilidade encontrados nos
testes apresentados neste trabalho, pode-se concluir que este é também um método
eficiente, pois diversos resultados foram obtidos mesmo sem contar com as infraestruturas e as despesas que seriam necessárias para realizar as sessões de testes
ideais.
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