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Resumo
A ausência do atendimento aos requisitos de acessibilidade em projetos de sítios web
está relacionada à capacitação inadequada dos desenvolvedores, às restrições
orçamentárias dos projetos, e à carência de técnicas que apóiem atividades de
desenvolvimento que levem em consideração a acessibilidade. Este trabalho apresenta um
arcabouço de componentes de comércio eletrônico desenvolvido sob a ótica da
acessibilidade, com base em uma linguagem de padrões de interação e nas recomendações
de acessibilidade voltadas às pessoas com perda completa da visão. Uma contribuição
adicional desta pesquisa é a elaboração de um processo para o desenvolvimento de
componentes que atendam aos requisitos de acessibilidade, com base em padrões de
interação, utilizando um processo para a especificação de componentes e elementos do
ciclo de vida de engenharia da usabilidade.
Palavras-chave: acessibilidade digital; comércio eletrônico; reúso de software;
arcabouço de componentes.

ABSTRACT

An Electronic Commerce Component Framework from the Viewpoint of Accessibility
The accessibility support absence in the design of web sites is related to insufficient
training of developers, project budget constraints, and the lack of techniques to support
development activities that take into account accessibility. This paper presents an electronic
commerce component framework developed from the viewpoint of accessibility, based on an
interaction pattern language and on an accessibility guideline targeted to complete vision
loss. An additional contribution is the development of a components development process
that meets accessibility requirements, based on interaction patterns, using a process for the
components specification and the usability engineering lifecycle elements.
Keywords: accessibility; electronic commerce; software reuse; component framework.
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1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa estuda o problema do reúso de software sob a ótica da
acessibilidade no domínio do comércio eletrônico.
Esta seção apresenta as motivações, o objetivo da pesquisa, a contribuição
esperada, o método e a organização do trabalho.
1.1 Motivação
Um número expressivo de sítios de negócios das empresas mais lucrativas do
mundo

são

potencialmente

inacessíveis

para

pessoas

com

deficiências

(LOIACONO, ROMANO JR. e MCCOY, 2009), ao passo que apenas 4% dos sítios
de comércio eletrônico declaram possuir algum tipo de conformidade com as
práticas de acessibilidade (PETRIE, BADANI e BHALLA, 2005). A ausência de
acessibilidade representa uma barreira para pessoas com necessidades
específicas, sejam elas deficientes ou não (ROMANO e NICHOLAS, 2002).
Considerando-se que aproximadamente 14,5% da população brasileira
possuem um ou mais tipos de deficiência (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2000) e que 7,4% da população brasileira é idosa
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011), torna-se nítida
a exclusão social resultante da ausência de sítios com suporte à acessibilidade
digital.
Mesmo sendo um obstáculo social, a deficiência não é fator impeditivo para
tornar a pessoa um participante ativo da sociedade, e as obras de exemplos como
Aleijadinho, Louis Braille, Helen Keller, Ludwig Van Beethoven, Andrea Bocelli, John
Forbes Nash Jr. e Stephen William Hawking corroboram com este pensamento
(ENCYCLOPAEDIA ITAÚ CULTURAL, 2008) e (ENCYCLOPEDIA BRITTANICA).
A despeito da existência de leis que promovam o acesso igualitário à
informação (U. S. GOVERNMENT, 1998a), (BRASIL, 2004) e de recomendações
voltadas ao projeto de sítios preocupados com acessibilidade (BRASIL, 2011)
(BRITISH

STANDARDS

INSTITUTION,

2006),

(WORLD

WIDE

WEB

CONSORTIUM, 2008), o número de projetos web que apóiam acessibilidade
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(FREIRE, RUSSO e FORTES, 2008) faz crer que o desenvolvimento de aplicações
web ainda não despertou plenamente para esta questão.
Diversas causas são apontadas como possíveis para esta ausência de apoio,
tais

como,

dificuldade

na

interpretação

das

recomendações,

treinamento

inadequado, tempo insuficiente para incorporar acessibilidade, dificuldade técnica,
inexperiência, normas incompatíveis com velocidade de mudança, fatores
financeiros, aspectos legais (LOIACONO, ROMANO JR. e MCCOY, 2009),
desenvolvedores sem o conhecimento das técnicas e organizações que não as
aplicam corretamente (FREIRE, RUSSO e FORTES, 2008), e a carência de técnicas
que apóiem o projeto da navegação e o levantamento de requisitos voltados para
acessibilidade (FREIRE, GOULARTE e FORTES, 2007).
Aparentemente alheios às questões relacionadas à construção de sítios
preocupados com Acessibilidade, os desenvolvedores têm buscado os benefícios
do reúso de elementos de projeto do software, tais o aumento da confiabilidade, a
redução do risco no processo, um uso mais eficiente dos especialistas, aderência a
padrões e maior agilidade no desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2007).
Os artefatos que promovem o reúso de software são:
a) Arcabouços: mini arquitetura reutilizável que fornece estrutura e
comportamento genérico para uma família de abstrações de software
(APPLETON, [s.d.]);
b) Componentes: unidade independente de software que possui interfaces
bem definidas e dependências que podem ser compostas e implantadas
de modo independente (THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND
ELECTRONICS ENGINEERS, 2004);
c) Padrões: solução conhecida e usada para um problema recorrente,
descrita minimante no formato de um problema, um contexto e uma
solução (ALEXANDER, ISIKAWA, et al., 1977).
A produção de artefatos reutilizáveis que incorporem recomendações de
acessibilidade pode ser um passo no sentido de minimizar a falta de apoio no
desenvolvimento de aplicações destinadas ao uso por pessoas com deficiências.
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1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é produzir um arcabouço de componentes da
interface gráfica com o usuário, no domínio do comércio eletrônico, que contenha os
passos minimamente necessários para a concretização de uma compra,
desenvolvido com base em uma linguagem de padrões de interação e com base em
um conjunto de recomendações de acessibilidade, e que obtenha um nível mínimo
de conformidade no atendimento dos requisitos de acessibilidade pertinentes a
perda completa da visão mediante uma avaliação.
1.3 Justificativa
Segundo Buzzi et al. (2009), as pessoas com perda completa da visão são as
que mais têm dificuldade de usar a Internet. Um estudo feito por Craven e Brophy
(2003), mostra que as pessoas que dependem exclusivamente de leitores de tela
têm maior dificuldade para navegar pela web do que aqueles que podem se
beneficiar de lentes de aumento. Não obstante o projeto inadequado dos sítios para
acessibilidade, as pessoas com perda total de visão navegam essencialmente pelo
teclado e dependem de leitores de tela ou de dispositivos braille e, deste modo, a
pessoa com perda de visão completa não se beneficia de recursos disponíveis para
pessoas com outros tipos de deficiência, tais como vídeos legendados, periféricos
ergonômicos, eye tracking, zoom, alto-contraste e lentes de aumento.
A escolha de um tipo de deficiência para ser abordada neste trabalho tem
reconhecidamente a limitação de não contemplar o acesso universal, o que permite
que o autor concentre seu tempo na busca de alternativas que atenuem os
problemas causados por projetos inadequados de sítios web para a população que
ele entende ser a mais afetada.
Contudo, espera-se que o processo desenvolvido neste projeto possa ser
aplicado para o atendimento do acesso universal, desde que observados os
requisitos ligados a outros tipos de necessidades e com o apoio da avaliação de
pessoas com os demais tipos de deficiências.
Para se atender o objetivo deste trabalho, foi elaborado um processo que
captura os requisitos a partir de um padrão de interação de comércio eletrônico ao
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mesmo tempo em que se registram as técnicas das recomendações de
acessibilidade que são verificadas mediante um roteiro de teste.
Uma vez concluído o desenvolvimento do arcabouço, uma aplicação exemplo
é construída com os componentes obtidos, que é submetida a uma avaliação de
acessibilidade, e esta avaliação determina se o objetivo proposto foi atingido por
meio do grau de atendimento dos requisitos selecionados.
1.4 Contribuição
Diferentemente dos trabalhos pesquisados no campo do reúso de artefatos de
software (que abordam a elaboração de padrões para documentar arcabouço, ou a
elaboração de arcabouços com base em padrões de projeto e análise de domínio)
este trabalho propõe o desenvolvimento de um arcabouço de componentes com
base em padrões de interação.
Adicionalmente, os gabaritos de caso de uso produzidos neste trabalho,
quando comparados aos trabalhos pesquisados (GAMMA, HELM, et al., 1995),
(KONRAD e CHENG, 2002), (JACOBSON, 1992), (COCKBURN, 2001), têm como
diferencial a adição de elementos que explicitam o atendimento aos requisitos de
acessibilidade que possam ser confrontados com as recomendações para
acessibilidade (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2008).
Sob a visão da aplicabilidade, este trabalho pode beneficiar:
a) Empresas que atuam no desenvolvimento de software no domínio do
comércio eletrônico, em virtude do reúso promovido pelo arcabouço
produzido neste trabalho. Dada a atual dificuldade em se localizar arcabouços
que tratem simultaneamente de comércio eletrônico e de acessibilidade, o
desenvolvedor de software passa a contar com um mecanismo que pode
trazer eficiência no desenvolvimento da aplicação e que, em virtude da
avaliação de conformidade para acessibilidade a qual é submetido (WEB
ACCESSIBILITY INITIATIVE, 2005), também atende pessoas que possuem
necessidades especiais;
b) Empresas que utilizam comércio eletrônico como um de seus canais de
vendas, por fornecer um instrumento previamente submetido a uma avaliação
de acessibilidade, o que auxilia a adoção de práticas de construção de
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aplicações com vistas à acessibilidade. Ao usar o arcabouço produzido neste
trabalho, que contém componentes previamente avaliados de acordo com
recomendações para acessibilidade, a empresa conhece o conjunto de
necessidades específicas que serão atendidas no desenvolvimento do seu
sítio de comércio eletrônico e o tipo de cliente que pode atender;
c) Pessoas que possuem perda completa da visão que, em virtude do uso do
arcabouço produzido deste trabalho, utilizarão sítios de comércio eletrônico
desenvolvidos de modo adequado às suas necessidades. As pessoas que
possuem algum tipo de necessidade especial são frequentemente esquecidas
pelos desenvolvedores de aplicações web (LOIACONO, ROMANO JR. e
MCCOY, 2009), (ROMANO e NICHOLAS, 2002) e (PETRIE, BADANI e
BHALLA, 2005), e o atendimento de requisitos de acessibilidade se
transforma em um meio de promover a inclusão social.
1.5 Método de trabalho
Nesta subseção são apresentadas as atividades para desenvolvimento deste
trabalho de pesquisa, o seu contexto e as suas limitações.
1.5.1 Atividades
Para a realização deste trabalho, assume-se como hipótese a possibilidade
de transformação de experiências que tenham sido previamente registradas em
padrões e recomendações em artefatos reutilizáveis de software, por meio de
um processo pré-existente e apoiado pelo ciclo de vida de engenharia da
usabilidade, e que obtenha um nível mínimo de conformidade no atendimento dos
requisitos de acessibilidade pertinentes à perda completa da visão mediante uma
avaliação.
O

primeiro

passo

é

o

levantamento

bibliográfico

relacionado

à

acessibilidade, ao comércio eletrônico e ao reúso em engenharia de software.
O trabalho se inicia com a pesquisa bibliográfica que envolve normas, livros,
artigos e recomendações relacionados à acessibilidade, ao comércio eletrônico e ao
reúso em engenharia de software, com o objetivo de reunir informações que
permitam a identificação, a especificação e a avaliação de elementos reutilizáveis.
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Nesta etapa, são obtidas as definições de padrões, arcabouços e componentes, as
linguagens de padrões de interação existentes para comércio eletrônico, as
definições dos requisitos que atendem recomendações de acessibilidade, os
métodos de elaboração de arcabouços e de componentes, e os procedimentos para
uma avaliação da acessibilidade.
O segundo passo é a seleção dos padrões de comércio eletrônico e dos
requisitos de acessibilidade.
Reunidas as informações necessárias à identificação, especificação e
avaliação de arcabouços, os limites do trabalho são estabelecidos por meio da
definição dos padrões de interação a serem utilizados e dos tipos de necessidades
específicas que caracterizam requisitos de acessibilidade. O processo de compra de
um produto está contido nos padrões de interação selecionados e é iniciado com a
identificação do usuário, a seleção do produto e sua adição em uma lista de
compras ou equivalente, o fechamento do pedido, e geração do pedido. Os
requisitos de acessibilidade atendidos referem-se à perda completa da visão, e
estão de acordo com as recomendações selecionadas.
O terceiro passo é a seleção dos mecanismos de elaboração e
documentação dos componentes.
Uma vez definido o escopo do trabalho, são selecionados o processo de
elaboração dos componentes, o gabarito de caso de uso, e os gabaritos de
documentação dos componentes. Um gabarito de caso de uso é selecionado para
servir de insumo para o processo de elaboração de componentes. O processo de
elaboração do arcabouço é adaptado para atender a transformação de padrões de
interação em componentes. A documentação de componentes é especificada de
modo a auxiliar o projetista do arcabouço, bem como orientar o desenvolvedor a
forma de uso do arcabouço.
O quarto passo é a especificação do arcabouço.
Nesta etapa, cada padrão de interação é traduzido em especificações de
componentes do arcabouço segundo os passos anteriores. Posteriormente, um guia
de estilos é elaborado com base nos padrões e nas recomendações de
acessibilidade. Ao final da sua elaboração, o guia é confrontado com a especificação
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de componentes e, se necessário, as especificações são alteradas para acomodar
as decisões registradas no guia de estilos.
O quinto e último passo é a avaliação da acessibilidade dos componentes
do arcabouço.
Após a finalização das especificações, uma aplicação é construída com todos
os componentes elaborados. Cada componente é então avaliado do ponto de vista
da acessibilidade por meio de um método de avaliação de conformidade de sítios
web para acessibilidade Para cada recomendação avaliada em cada um dos
componentes, é feito o registro de conformidade com as recomendações
selecionadas.
1.5.2 Contexto do trabalho e limitações
Este trabalho de pesquisa é realizado no contexto de sítios de comércio
eletrônico e está limitado aos padrões descritos pela linguagem de padrões de
interação de van Welie (2008), além de atender especificamente os requisitos
referentes à perda completa da visão, descritos nas recomendações WCAG 2.0
(WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2008).
Uma pesquisa que tenha por objetivo uma visão mais ampla deste contexto e
que cubra os pontos claramente não atendidos neste trabalho, como os demais tipos
de deficiência, padrões de outros autores ou outros possíveis insumos voltados à
acessibilidade e à tecnologia assistiva, pode revelar novos componentes e trazer
maior riqueza de detalhes aos componentes identificados neste trabalho.
Ainda no domínio do comércio eletrônico, pesquisas futuras também podem
ser voltadas para outros métodos de identificação de componentes (com base, por
exemplo, em análise de domínio (PREE, 1995)) com o objetivo de comparar sua
eficiência ou a obtenção de componentes com granularidade mais fina, ou mesmo a
adoção de uma norma para a descrição de requisitos em vez de casos de uso (se o
objetivo for comparar a clareza da especificação (SPENCE e PROBASCO, 2000)).
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1.6 Organização do Trabalho
Na seção ACESSIBILIDADE são apresentadas as definições relacionadas à
acessibilidade. Esta seção contém pesquisas relacionadas à acessibilidade,
regulamentações e recomendações utilizadas em engenharia de software.
Na seção REÚSO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE são apresentados
arcabouços, componentes e padrões, as estruturas utilizadas pelo autor para
descrevê-los e os métodos pesquisados para sua identificação. Este capítulo mostra
trabalhos

de

pesquisa,

conceituações

presentes

em

livros,

normas

Na seção PROCESSO DE ELABORAÇÃO

DO

ARCABOUÇO

e

recomendações.
são

especificados o processo utilizado para desenvolvimento do arcabouço e os critérios
de avaliação dos componentes obtidos.
Na

seção

ARCABOUCO

DE

COMPONENTES

DE

COMÉRCIO

ELETRÔNICO SOB A ÓTICA DA ACESSIBILIDADE são mostradas as etapas
realizadas para a produção do arcabouço, da especificação até a avaliação do
arcabouço.
Na seção RESULTADOS são apresentados os rumos do trabalho de
pesquisa, os limites do reúso obtido e as descobertas decorrentes da pesquisa em
cada etapa.
Na seção CONCLUSÃO são discutidos os resultado obtidos, as contribuições
obtidas com o trabalho e, com base nas limitações identificadas e nas dificuldades
encontradas, as sugestões para pesquisas futuras.
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2 ACESSIBILIDADE
Por meio de pesquisas, livros, normas e recomendações, nesta seção são
apresentados os conceitos de acessibilidade, os termos relacionados, os dados
estatísticos, os requisitos contidos em regulamentações e as recomendações com
vistas à acessibilidade e as necessidades específicas que serão atendidas por este
trabalho.
2.1 Definição de acessibilidade
A acessibilidade é vista como um meio de prover acesso para pessoas que
possuem algum tipo de deficiência em certo grau de severidade (WITHALL, 2007).
Contudo, as características de acessibilidade nos sistemas podem auxiliar seu uso
por quem não possui deficiências físicas, tais como pessoas com baixo letramento
ou que não possuam familiaridade com tecnologia.
A Organização das Nações Unidas define pessoas com deficiência como
“aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições
com as demais pessoas.” (UNITED NATIONS, 2006).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como acessibilidade digital
a facilidade de uso de tecnologias da informação e de comunicação por pessoas
com deficiências (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010).
Na literatura estrangeira são apresentados os termos disabilities e
impairments, muitas vezes traduzidos simplesmente por deficiências. Apesar de
trazerem uma idéia mais precisa do que se pretende definir, a tarefa de
levantamento de requisitos não é afetada por esta classificação.
Segundo a OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, [s.d.]), o termo
incapacidade, traduzido do inglês disability de acordo com o Centro Brasileiro de
Classificação de Doenças (2001), é “um termo guarda-chuva, que abrange
deficiências, limitação de atividade e restrição de participação”. Uma deficiência é
“um problema na estrutura do corpo ou no seu funcionamento”, tais como cognição,
visão, habilidade motora e audição; uma limitação de atividade é “uma dificuldade
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encontrada por um indivíduo na execução de uma tarefa ou ação”, e uma restrição
de participação é “um problema experimentado por um indivíduo no envolvimento
em situações da vida”. No contexto desta definição, a deficiência representa
problemas ligados à cognição, visão, habilidade motora e audição.
Segundo o Banco Mundial (WORLD BANK, 2009a), existem cerca de 50
milhões de pessoas com deficiências na América Latina e Caribe, ou seja,
aproximadamente 10% da população local, embora os métodos de coleta variem de
região para região. Estima-se que no Brasil (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2000), 14,5% da população possui um ou mais tipos
de deficiência, o que corresponde a 24 milhões de habitantes. O tipo de deficiência
mais comum está relacionado à dificuldade ou incapacidade de enxergar (com mais
de 16 milhões de pessoas), seguido pela dificuldade ou incapacidade de caminhar
(quase 8 milhões de pessoas) e pela dificuldade ou incapacidade de ouvir (mais de 5
milhões de pessoas).
Por não representar prejuízo à finalidade deste estudo e por ser usado
indistintamente nos sítios e trabalhos nacionais relacionados à acessibilidade, o
termo deficiência é usado no lugar do termo incapacidade neste trabalho de
pesquisa.
2.3 Barreiras no uso da Internet por Pessoas com Deficiência
O projeto inadequado dos sítios web consiste em obstáculos que dificulta e
inviabiliza o seu uso por pessoas com deficiência (WEB ACCESSIBILITY
INITIATIVE, 2005). Entre as barreiras existentes é possível citar: elementos
estruturais

sem

alternativa

em

texto,

elementos

que

não

podem

ser

redimensionados ou que perdem informação quando redimensionados, conteúdo em
vídeo que não possui alternativa em texto nem áudio-descrição, navegação
complexa ou imprevisível, texto com contraste insuficiente, entre outros. Buzzi et al.
(2009) relacionam problemas comuns em sítios web, como sobrecarga de
informação, organização do conteúdo em tabelas, ausência de alternativas para
conteúdo multimídia, entre outros.
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Com o intuito de auxiliar os desenvolvedores e os projetistas das aplicações
web, o W3C (WEB ACCESSIBILITY INITIATIVE, 2005) apresenta técnicas e
ferramentas para o uso da Internet por pessoas com deficiência.
As ferramentas para uso da Internet por pessoas com deficiência são
conhecidas como tecnologias assistivas (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM,
2012), e incluem, mas não se limitam a, leitores de tela que lêem em voz alta as
páginas para pessoas que não podem ler, ampliadores de tela para pessoas com
determinados tipos de baixa visão, software de reconhecimento de voz para pessoas
que não podem usar o teclado ou o mouse.
As tecnologias assistivas são projetadas para atender os usuários de acordo
com suas restrições ou deficiências. Para auxiliar o projetista, o sítio do W3C
fornece exemplos de usuários com determinadas deficiências:
Deficiências cognitivas ou neurológicas: transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade, deficiência de aprendizado, deficiência de memória, entre outras;
a) Deficiências físicas: deformidades, reumatismo, baixa destreza, entre outras;
b) Deficiência de fala: mudez, afasia, disfemia, entre outras;
c) Deficiências auditivas: dificuldade de audição, surdez e surdocegueira
d) Deficiências visuais: daltonismo, baixa visão, surdocegueira e perda completa
da visão.
Além da atenção necessária para a produção de sítios com layout projetado
para tecnologias assistivas, no caso específico do comércio eletrônico, é necessário
se transmitir confiabilidade nas transações que quando o usuário depende
completamente de um leitor de tela ((BUZZI, BUZZI, et al., 2009)

e (AKHTER,

BUZZI, et al., 2009)).
A pesquisa de Petrie et al. (2005) revela que as empresas que possuem sítios
de comércio eletrônico anunciam uma conformidade que, quando confrontada com
testes automatizados e testes de usuário, não corresponde à realidade.
O projeto de sítios compatíveis com tecnologias assistivas e que apoiem a
acessibilidade depende da aplicação de recomendações e de processos de
avaliação de acessibilidade. A próxima subseção contém recomendações de
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acessibilidade para o desenvolvimento de sítios web e o processo de avaliação de
acessibilidade.
2.4 Regulamentação e Recomendações
Em sua Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiências (UNITED
NATIONS, 2006) a Organização das Nações Unidas destaca a importância social e
econômica da participação plena de pessoas com deficiências, embora ainda
existam barreiras para impeçam a sua participação como membros iguais da
sociedade.
Os signatários da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiências,
dentre os quais se inclui o Brasil, (UNITED NATIONS, 2006) se comprometem a
desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes
mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público ou
de uso público. Para tanto, alguns países se adotam regulamentação específica
para o tratamento de pessoas com deficiências, como mostra o Quadro 1

-

Regulamentações de acessibilidade.
País

Dispositivo

Objetivo

Estados
Unidos

Emenda à lei de
reabilitação (U. S.
GOVERNMENT, 1998a)
ou Section 508

Eliminar barreiras em tecnologia da
informação para pessoas com necessidades
especiais, sejam elas empregadas do
governo ou usuários de serviços públicos;

Reino
Unido

Lei de discriminação da
deficiência (U. K.
MINISTRY OF JUSTICE,
2005)

Tornar ilegal a discriminação contra pessoas
com deficiências em relação ao emprego, o
fornecimento de bens, instalações e serviços

Brasil

Decreto 5.296 (BRASIL,
2004)

Estabelecer normas e critérios para a
promoção da acessibilidade no Brasil

Quadro 1

- Regulamentações de acessibilidade

Além da regulamentação apresentada no Quadro 1 - Regulamentações de
acessibilidade, o Reino Unido possui um guia de para a elaboração de sítios web
(BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 2006), também conhecido como PAS 78,
que procura atender a lei de discriminação da deficiência.
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Para o atendimento de normas ou legislações específicas são definidos
requisitos de acessibilidade. Tais leis servem de base para o desenvolvimento de
guias, de recomendações e de sistemas com vistas para acessibilidade.
As recomendações WCAG 2.0 (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2008)
são voltadas para a construção de sítios web que atendam requisitos de
acessibilidade e não se limitam a uma única necessidade específica e nem a um
domínio de aplicação específico.
Além das recomendações, o W3C também possui um método de avaliação de
conformidade para acessibilidade (WEB ACCESSIBILITY INITIATIVE, 2005),
composto dos seguintes passos:
a) Determinar o escopo da avaliação: determinar o nível de conformidade que se
busca com a WCAG, selecionar amostras representativas de páginas para
avaliação manual e identificar todas as páginas que serão avaliadas;
b) Usar ferramentas de avaliação de acessibilidade para web: validar a
linguagem de marcação em todo o sítio e usar pelo menos duas ferramentas
de avaliação de acessibilidade nas amostras selecionadas;
c) Avaliar manualmente as amostras representativas de páginas: aplicar
checklist de acessibilidade para as amostras de páginas, examinar as páginas
em navegadores de interface gráfica com o usuário (como o Internet Explorer
(MICSROSOFT

CORPORATION,

2011)

e

o

Firefox

(MOZILLA

FOUNDATION, 2011)), examinar as páginas com navegadores que usam
leitores de tela (como o Window-Eyes (GW MICRO, INC, 2011)) e com
navegadores textuais (como o Lynx (INTERNET SOFTWARE CONSORTIUM,
2010) e o ELinks (ELINKS, 2009)), e ler e avaliar o conteúdo das páginas;
d) Sumarizar e reportar as ocorrências: sumarizar todos os problemas
encontrados e melhores práticas identificados para cada página.
O nível de atendimento de prioridades está dividido, de acordo com o impacto
sobre a acessibilidade, em (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2008):
a) Prioridade 1: necessita ser satisfeito ou o acesso a informação deste
documento será impossível para um ou mais grupos;
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b) Prioridade 2: deveria ser satisfeito ou um ou mais grupos terão dificuldades
para acessar a informação deste documento;
c) Prioridade 3: pode ser satisfeito ou um ou mais grupos encontrarão alguma
dificuldade para acessar a informação deste documento.
O nível de conformidade com as recomendações WCAG varia de A até triploA, e representam o nível de atendimento de prioridades de acessibilidade.
No Brasil, com o objetivo de atender a uma exigência do decreto 5.296
(BRASIL, 2004) foi desenvolvido o Modelo de Acessibilidade de Governo
Eletrônico 3.0 (e-MAG) (BRASIL, 2011), que se encontra restrito aos sítios
nacionais de governo eletrônico.
Conforme consta no próprio modelo de acessibilidade, o e-MAG apoiou-se no
WCAG 2.0 e “apesar de utilizar a WCAG como referência, o e-MAG 3.0 foi
desenvolvido e pensado para as necessidades locais, visando atender as
prioridades brasileiras e mantendo-se alinhado ao que existe de mais atual neste
segmento” (BRASIL, 2011).
Diferentemente do WCAG 2.0, o e-MAG 3.0 não estabelece níveis de
prioridade. Em seu lugar, o modelo relaciona um conjunto de recomendações que
devem ser atendidas integralmente. Para cada recomendação e-MAG 3.0 há
referências aos critérios de sucesso WCAG 2.0 e suas as técnicas correspondentes.
Ao final do documento do modelo de acessibilidade existe uma referência
para o cheklist de acessibilidade (GOVERNO BRASILEIRO, s.d.), que foi produzido
a partir do trabalho de pesquisa de Sonza (2008), e é usado na análise do sítio. As
questões deste checklist estão agrupadas em:
a) Acessibilidade: possibilidade de leitura com o leitor de telas;
b) Usabilidade

na

acessibilidade:

produtividade,

eficiência

de

uso

e

funcionalidade do ambiente;
c) Comunicabilidade na acessibilidade: processo de comunicação que verifica
se o usuário compreendeu os eventos da interface e se as informações foram
transmitidas com clareza;
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Algumas das diferenças das recomendações de acessibilidade são apresentadas no
Quadro 2

- Diferenças entre as recomendações de acessibilidade.

Regulamentação
ou Guia

Atende
a Processo
diversos
Avaliação
domínios

de Checklist de Faz
Avaliação
referência
a WCAG

e-MAG 3.0

X

Section 508

X

PAS 78

X

X

WCAG 2.0

X

X

Quadro 2

X
X

X

-

- Diferenças entre as recomendações de acessibilidade

As recomendações WCAG foram escolhidas para este trabalho porque não se
restringem a um domínio específico, descrevem o atendimento de mais de um tipo
de necessidade específica, possuem um método de avaliação de conformidade, são
mais específicas no que tange ao desenvolvimento de aplicações web dos que as
regulamentações pesquisadas e são as mais frequentemente referidas nos trabalhos
pesquisados.
Dentre as deficiências cobertas pelas recomendações WCAG 2.0, a perda
completa da visão é a única a ser tratada no escopo do trabalho, por ser o tipo de
deficiência que implica na maior dificuldade no uso da Internet, como menciona a
subseção 2.3 Barreiras no uso da Internet por Pessoas com Deficiência. Uma
vez elaborado o método que atenda a um tipo específico de deficiência, as demais
podem ser atendidas em um trabalho futuro.
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3 REÚSO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
O reúso de software promete como benefícios o aumento da confiabilidade, a
redução do risco no processo, um uso mais eficiente dos especialistas, aderência a
padrões e maior agilidade no desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2007).
Por meio de pesquisas, livros, normas e recomendações, nesta seção são
apresentados os conceitos de reúso de software expressos por meio de padrões,
arcabouços e componentes, as suas estruturas, as definições pertinentes à
acessibilidade e os padrões voltados para comércio eletrônico.
Com base na pesquisa realizada, as subseções seguintes apresentam os
conceitos, classificações e estruturas para descrição de arcabouços e padrões.
3.1 Arcabouços
Esta subseção trata das definições de arcabouços, suas classificações, as
estruturas utilizadas para descrevê-los e os métodos e as técnicas utilizados para
identificá-los.
3.1.1 Definição de Arcabouços e Bibliotecas de Classe
Um arcabouço é um subsistema de software parcialmente completo que
pode ser estendido pela instanciação de plug-ins específicos apropriadamente,
também conhecidos como hot-spots (THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND
ELECTRONICS ENGINEERS, INC, 1998), (PREE, 1995). Segundo Riehle (1996),
um arcabouço é um projeto reusável acompanhado de uma implementação, sendo
que o projeto representa um domínio de aplicação e a implementação define como
este modelo pode ser executado, ainda que parcialmente.
Um arcabouço difere de uma aplicação convencional por conter pontos
flexíveis com diferentes implementações para cada instância do arcabouço, que são
mantidas incompletas até o momento da instanciação. No processo de
desenvolvimento de uma aplicação que usa um arcabouço há uma fase, chamada
instanciação, na qual os hot-spots são completados com os comportamentos
específicos das instâncias (FONTOURA, 1999).
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Na definição de Johnson (1988), um arcabouço é um conjunto de classes que
incorpora um projeto abstrato para soluções de uma família de problemas correlatos,
e apóia o reúso em uma granularidade maior do que classes.
De modo semelhante ao arcabouço, as classes externas à aplicação podem
ser instanciadas e utilizadas por uma aplicação (TALIGENT, 1994). Tais classes são
agrupadas em bibliotecas e, embora as bibliotecas de classes e os arcabouços
promovam o reúso de código, os arcabouços são destinados a unidades de negócio
específicas e aos domínios de aplicação (FAYAD e SCHMIDT, 1997).
Um arcabouço coordena e organiza as atividades da aplicação, de modo que,
em vez de serem chamados pelo código da aplicação, os métodos definidos pelo
usuário são chamados a partir do próprio arcabouço. Riehle (1996) chama esta
característica de Inversão de Controle. Segundo Appleton ([s.d.]), esta é a principal
diferença entre bibliotecas e arcabouços. Esta característica também é conhecida
como Princípio Hollywood, em alusão à frase não nos ligue, nós ligamos para
você, ou ainda segundo a tradução literal não nos chame, nós chamamos você
(APPLETON, [s.d.]).
As diferenças entre arcabouços e bibliotecas de classe podem ser agrupadas
da seguinte forma (TALIGENT, 1994):
Bibliotecas de Classe

Arcabouços

Conjunto de classes instanciadas pelo cliente

Permitem personalização

Clientes chamam as funções

Chamam as funções dos clientes

Nenhum fluxo de controle pré-definido

Controlam o fluxo de execução

Nenhuma interação pré-definida

Definem a interação do objeto

Nenhum comportamento padrão

Fornecem comportamento padrão

Quadro 3

- Diferenças entre Bibliotecas de Classe e Arcabouços

Fonte: Taligent (2004)
O produto deste trabalho de pesquisa é um arcabouço, visto que atende
especificamente ao domínio do comércio eletrônico e permite que o desenvolvedor
da aplicação personalize seu comportamento.
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3.1.2 Classificação de Arcabouços
Quanto às funções desempenhadas em um domínio de problema, Taligent
(1994) classifica os arcabouços em:
a) Aplicações: contém funcionalidades que podem ser empregadas em clientes
de domínios distintos. As interfaces gráficas com o usuário são exemplos de
arcabouços de aplicação;
b) Domínios: encapsulam funcionalidade de um problema de domínio específico.
Estes arcabouços estão presentes no desenvolvimento de aplicações de
controle de manufatura, seguros, multimídia e acesso a dados;
c) Suporte: fornecem serviços no nível do sistema, como acesso a arquivos,
computação distribuída ou drivers de dispositivo.
Fayad (1997) classifica os arcabouços quanto ao escopo
a) Infraestrutura de sistemas: visam à simplificação do desenvolvimento da
infraestrutura de sistemas, tais como o sistema operacional, arcabouços de
comunicação e arcabouços para interfaces com o usuário e ferramentas de
processamento de linguagem. São usados internamente nas empresas e não
são comercializados;
b) Middleware de integração: voltados para a integração de aplicações
distribuídas e componentes. São projetados para facilitar o trabalho dos
desenvolvedores para modularizar, reusar, e estender a infraestrutura em um
ambiente distribuído, tais como filas de mensagens e bancos de dados
transacionais;
c) Aplicações corporativas: atendem a domínios de aplicações amplas, como
telecomunicações, aviônica, manufatura e engenharia financeira, e alicerçam
as atividades de negócio.
Quanto às técnicas usadas para estendê-los ou instanciá-los, os arcabouços
dividem-se em (MARKIEWICZ e DE LUCENA, 2001):
a) Caixa branca: também conhecidos como orientados à arquitetura, a
instanciação é possível pela criação de novas classes. As classes e o código
são incluídos por herança ou composição;
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b) Caixa preta: também chamado orientado a dados, produz instâncias por
meio de roteiros de configuração. Este tipo de arcabouço não requer que o
usuário conheça seus detalhes internos de implementação;
c) Caixa cinza: denomina arcabouços que combinam características dos outros
dois.
Um comportamento específico de um arcabouço em uma aplicação pode ser
definido pela adição de métodos às subclasses de uma ou mais de suas classes.
Cada método adicionado à subclasse deve conformar-se às convenções internas de
suas superclasses. Estas implementações, conhecidas como caixa-branca, são
usadas por meio de herança (VAN GURP e BOSCH, 2001) e precisam ser
compreendidas pelo desenvolvedor para serem usadas (JOHNSON, 1992).
Outro modo de personalizar um arcabouço é fornecer-lhe um conjunto de
componentes que provêem o comportamento específico da aplicação. Cada
componente deve entender um protocolo em particular. Os componentes são
fornecidos por uma biblioteca de componentes. A interface entre os componentes
pode ser definida pelo protocolo, de modo que o usuário precisa entender apenas a
interface externa dos componentes. Este tipo de arcabouço, chamado caixa-preta, é
usado por meio da sua instanciação e da configuração de seus componentes (VAN
GURP e BOSCH, 2001).
Um arcabouço é constituído (VAN GURP e BOSCH, 2001) por documentos
de projeto, interfaces, classes abstratas, componentes e classes.
O arcabouço produzido neste trabalho contém funcionalidades aplicadas
especificamente ao domínio do comércio eletrônico e é constituído de componentes
da interface gráfica, de modo que combina características de arcabouços de
aplicações com as características de arcabouços de domínios. Quanto ao
escopo, por ser voltado para um domínio específico, trata-se de um arcabouço de
aplicações corporativas, embora tenha como enfoque a produção de componentes
da interface gráfica.
Os componentes deste trabalho são estendidos por meio da criação de
classes que implementam classes abstratas do arcabouço, de modo que ele é
classificado como caixa-branca.
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3.1.3 Descrição de Arcabouços
A documentação de um arcabouço pode ocorrer por meio de padrões
(APPLETON, [s.d.]), (JOHNSON, 1992) que, embora contenha os elementos
necessários para a sua compreensão por parte de um desenvolvedor de software,
pode necessitar ser mais expressiva do que a tríade contexto-problema-solução,
comumente presente nas linguagens de padrões, dependendo do público que
pretenda atender.
A documentação de um arcabouço deve considerar o público para o qual se
destina (BUTLER e DÉNOMMÉE, 1997), e disponibilizar meios que permitam uma
compreensão do domínio ao qual pertence e os recursos que possui, de modo a
incentivar o reúso e reduzir a curva de aprendizado. A documentação de um
arcabouço pode se destinar ao desenvolvedor da aplicação, ao mantenedor do
arcabouço, ao desenvolvedor de outro arcabouço e ao verificador.
Os artefatos usados na documentação (BUTLER e DÉNOMMÉE, 1997)
podem ser exemplos, livros de receita, contratos, padrões de projeto, visão global do
arcabouço, manual de referência(MARKIEWICZ e DE LUCENA, 2001) e cartões de
hot-spots (FONTOURA, 1999).
Pree (1995) propõe que padrões de projeto podem ajudar a entender detalhes
da implementação de um arcabouço, constituindo seu roadmap e a construir novos
arcabouços que incorporem projetos maduros que tenham sido postos a prova.
Um conjunto de padrões de projeto pode ser usado para categorizar e
descrever arcabouços independente de um domínio específico.
As linguagens de padrões de projeto listam exemplos de arcabouços,
descrevendo arcabouços em um nível de abstração maior do que a linguagem de
programação utilizada como base para o seu desenvolvimento (PREE, 1995).
A documentação do projeto de um arcabouço também pode consistir em
diagramas de classe ou outros diagramas (VAN GURP e BOSCH, 2001).
Neste trabalho, o arcabouço é desenvolvido com vistas a auxiliar o
desenvolvimento de aplicações, de modo que o principal usuário de seus
documentos é o desenvolvedor da aplicação. O processo de documentação do
arcabouço

produzido neste projeto

baseia-se

na especificação dos seus
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componentes, visto na subseção 3.2.4 Descrição de Componentes. Estes
documentos servem de base tanto para o mantenedor do arcabouço como para o
desenvolvedor da aplicação.
3.1.4 Identificação de Arcabouços
O projeto de um arcabouço depende muito da experiência do projetista em
virtude do conflito existente entre reúso e adaptabilidade (DEMEYER, MEIJLER, et
al., 1997).
Segundo Pree (1995), um arcabouço bem projetado é aquele que fornece hotspots adequados para adaptações, embora não prescreva critérios para se
determinar a adequação de um hot-spot. Para se identificar um arcabouço, Pree
(1995) coloca como requisito o conhecimento do domínio específico, e cita a análise
de domínio para este fim.
A identificação de hot-spots de arcabouços ocorre de forma semelhante à
mineração de padrões (PREE, 1995): por meio de consulta a especialistas no
domínio da aplicação, por meio da análise de domínio, pelo levantamento da
documentação preexistente e consulta aos desenvolvedores da aplicação.
Além do contato com especialistas e da análise de domínio, é possível
produzir arcabouços a partir de padrões de projeto, a exemplo do processo descrito
por MacDonald (2002).
O produto deste trabalho é um arcabouço cujo domínio da aplicação é o
comércio eletrônico, e é produzido com base nos padrões de interação selecionados
na subseção 3.3.4 Padrões para comércio eletrônico. Os hot-spots deste
arcabouço correspondem aos eventos identificados durante a elaboração dos casos
de uso, conforme seção 5 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS. Após a construção,
o arcabouço é avaliado de acordo com o grau de atendimento dos requisitos de
acessibilidade, mediante avaliação de acessibilidade descrita na subseção 2.4
Regulamentação e Recomendações.
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3.2 Engenharia de Software Baseada em Componentes
Esta subseção trata das definições de componentes, suas classificações, as
estruturas utilizadas para descrevê-los e os métodos e as técnicas utilizados para
identificá-los.
3.2.1 Definição de Componentes
Um componente de software é uma unidade independente, e possui
interfaces bem definidas e dependências que podem ser compostas e implantadas
de modo independente. O projeto baseado em componentes aborda questões
relativas a fornecer, desenvolver e integrar componentes para aperfeiçoar o reúso
(THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC, 1998).
Segundo Szyperski (2002), um componente de software é uma unidade
autônoma de composição com interfaces especificadas contratualmente e
dependências

de

contexto

explícitas,

que pode

ser

implantado

de

modo

independente e está sujeito a composição por terceiros. Interfaces são contratos
entre componentes distintos.
Para D'Souza (1999), um arcabouço de componentes é “uma colaboração
na qual todos os componentes são especificados com modelos dos tipos, alguns dos
quais vêm com sua própria implementação. Para usar este arcabouço é necessário
conectar os componentes que preenchem as especificações.”
De acordo com Szyperski (2002), um arcabouço de componentes é uma
entidade de software que atende a elaboração de componentes em conformidade
com determinados padrões, e permite que instâncias destes componentes sejam
conectadas ao arcabouço.
Segundo Larsen (2000), arcabouços fornecem elementos fundamentais,
relacionamentos, integridade dinâmica e estrutural, assim como, pontos de extensão
que permitam a modificação do arcabouço para uma determinada aplicação; por sua
vez, componentes empacotam o arcabouço. Cada arcabouço deve possuir
especificações dos pontos de extensão que permitam que os componentes
estendam seus cenários funcionais.
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3.2.2 Classificação de Componentes
Os componentes podem ser classificados como (PRESSMAN, 2009):
a) Componente de software de tempo de execução – pacote de vínculo
dinâmico de um ou mais programas gerenciados como uma unidade e
acessados por interfaces documentadas que são descobertas em tempo de
execução;
b) Componente de software – uma unidade de composição com dependências
de contexto contratualmente determinadas e explícitas;
c) Componente de negócio – implementação de software de um processo de
negócios.
Segundo Sommerville (2007), os componentes possuem as seguintes
abstrações:
a) Abstração Funcional – implementa uma única função;
b) Agrupamentos Casuais – é uma relação de entidades fracamente
relacionadas que representam declarações de dados e funções;
c) Abstrações de Dados – representa uma abstração de dados ou uma classe
em uma linguagem orientada a objetos;
d) Abstrações em Grupos – é um grupo de classes relacionadas que trabalham
em conjunto;
e) Abstração de Sistema – o componente é um sistema contido em si.
Fellner (2000), divide os componentes em:
a) Componentes de Negócio: implementam determinado conjunto de serviços de
um domínio de negócios;
b) Componentes Genéricos de Software: permitem reúso em domínios de
aplicação distintos.
Os componentes produzidos neste trabalho pertencem à interface gráfica com
o usuário e atendem, simultaneamente, aos requisitos de comércio eletrônico e aos
requisitos de acessibilidade. Por assim serem caracterizados, são classificados
como componentes de negócio, porém, por estarem contidos em um arcabouço, as
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regras de negócio são processadas pela aplicação que os utiliza. Uma vez que
agrupam classes que trabalham em conjunto, estes componentes são também
classificados como abstrações em grupos.
3.2.3 Identificação de Componentes
A Engenharia de software baseada em componentes possui alguma
similaridade com a engenharia de software orientada a objetos (PRESSMAN, 2009).
O processo se inicia com a identificação de requisitos utilizando-se as técnicas
convencionais de obtenção de requisitos. Um padrão arquitetural é estabelecido,
porém em vez de se iniciar as tarefas relacionadas ao detalhamento do projeto, a
equipe examina os requisitos para determinar subconjuntos passíveis de
composição.
As técnicas para se elaborar componentes são decompor e modularizar o
software, separar a interface e implementação e obter suficiência, completude e
primitivismo (THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS,
INC, 1998).
Segundo Wang (2006), o processo de identificação de componentes ocorre
por meio da decomposição do modelo de negócios, posteriormente uma abstração
do resultado desta decomposição e, por fim, a agregação do produto desta
abstração. No método de Johnson (2002), os componentes de negócio são obtidos a
partir de entidades lógicas de dados e pressupõe a existência de alguma
documentação. Spinellis (1999) propõe um processo divido em investigação,
imaginação e aproveitamento.
Bergey (2001) apresenta o método de análise de opções para reengenharia
(Options Analysis for Reengineering - OAR), que minera componentes existentes em
um sistema de software existente. O método identifica componentes potenciais e
analisa as mudanças necessárias para usá-los em uma linha de produtos de
software ou em uma nova arquitetura.
O processo de Cheesman e Daniels (2001) é composto pelos passos:
a) Requisitos: nesta etapa o modelo conceitual do negócio e o modelo de caso
de uso são produzidos;
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b) Especificação: com base nos produtos obtidos no passo anterior, os
componentes são identificados, a interação dos componentes é identificada e
o componente é especificado;
c) Provisionamento e Montagem: os componentes são produzidos.
Cheesman e Daniels (2001) afirmam que seu processo é voltado para
componentes da camada de negócios e não se destina aos componentes da
interface gráfica com o usuário.
Johnson (2002), Spinellis (1999) e Bergey (2001) apresentam métodos e
processos para a obtenção de componentes a partir de um sistema de software
existente por meio de engenharia reversa, ao passo que o processo de Cheesman e
Daniels (2001) inicia o processo de componentização pela etapa de requisitos, em
um processo de engenharia direta.
Dentre os métodos e processos pesquisados, o processo de Cheesman e
Daniels (2001) é o que está mais próximo da realidade deste projeto, uma vez que
ele não necessita de um sistema previamente desenvolvido, mas sim dos requisitos
levantados. Contudo, segundo os autores (CHEESMAN e DANIELS, 2001), por ser
um processo que não se destina a elaboração de componentes da inteface gráfica
com o usuário, este processo precisa ser complementado para o desenvolvimento
dos componentes deste trabalho de pesquisa. Os requisitos da interface gráfica
estão na subseção seguinte.
3.2.4 Descrição de Componentes
O processo de projeto de software divide-se em projeto arquitetural, que
descreve como o software é decomposto e organizado em componentes, e projeto
detalhado, que descreve o comportamento específico de cada um destes
componentes, com detalhes suficientes que permitam sua construção (THE
INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC, 1998). O
resultado deste processo é um conjunto de modelos e artefatos que registram as
principais decisões tomadas.
A descrição de um componente deve ser (THE INSTITUTE OF ELECTRICAL
AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC, 1998):
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a) Estrutural: é capturada por linguagens de descrição arquitetural, diagramas
de

classe

e

de

objeto,

diagramas

de

componentes,

cartões

de

responsabilidade de colaboração, diagramas de implantação, diagramas de
entidade-relacionamento, linguagens de descrição de interfaces, diagramas
de estrutura de Jackson e gráficos de estruturas;
b) Comportamental: é capturada por diagramas de atividades, diagramas de
colaboração, diagramas de fluxo de dados, fluxogramas, diagramas de
sequência, linguagens formais de especificação, pseudo-código e linguagens
de projeto de programas.
Kobrin (2000) descreve a modelagem de componentes usando UML e mostra
que esta ocorre tipicamente durante a sua implementação, mas destaca que a
sobreposição de semântica existente entre componentes e classificadores
correlatos, tais como classes e subsistemas, confunde os projetistas de software.
A descrição dos componentes deste trabalho baseia-se nos artefatos
produzidos no processo de identificação de componentes de Cheesman e Daniels
(2001) conforme mencionado na subseção 3.2.3 Identificação de Componentes, e
contém casos de uso, diagramas de classe, diagramas de sequência e diagramas
de componentes. Por se tratarem de componentes da interface gráfica com o
usuário, a sua descrição é complementada um guia de estilos é elaborado para
auxiliar o projetista e para orientar o desenvolvedor. A elaboração do guia de estilos
é detalhada na seção 4 ESPECIFICAÇÃO DA INTERFACE GRÁFICA.
3.3 Padrões
Esta subseção trata das definições de padrões, suas classificações, as
estruturas utilizadas para descrevê-los e referências a padrões existentes.
3.3.1 Definição de Padrões
Segundo Alexander (1977), padrões são entidades de uma linguagem que
descrevem um problema recorrente e a base da solução deste problema, de modo
que seja possível reutilizar esta solução diversas vezes ainda que não se faça a
mesma coisa da mesma forma. Assim sendo, sua aplicação permite o reúso do
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conhecimento previamente aplicado e registrado em uma experiência verificada e
bem sucedida.
Cada padrão é uma regra composta pelo relacionamento de um contexto, um
sistema de forças que ocorre repetidamente em um contexto que representa um
problema e um arranjo que permite que as forças sejam resolvidas (BUSCHMANN,
MEUNIER, et al., 1996).
Um padrão documenta a experiência bem sucedida e verificada do
desenvolvimento de software (BUSCHMANN, MEUNIER, et al., 1996), e possibilita o
uso de conhecimento detalhado que já tenha sido analisado, especificado e refinado
por outros engenheiros de requisitos (WITHALL, 2007).
Padrões podem ser usados na composição de idéias ou na leitura específica
na busca de uma solução para um problema particular. Portanto, o uso de padrões
nas atividades de desenvolvimento de projetos de sistemas pode servir de meio de
comunicação e discussão de idéias e soluções (AQUINO JUNIOR, 2008).
Uma coleção de padrões que trabalham juntos para resolver problemas em
um domínio específico é conhecida como Linguagem de Padrões (RISING, 1999).
Os padrões pertencentes a uma linguagem devem ser complementares e
devem trabalhar em conjunto para solucionar um problema em comum (AQUINO
JUNIOR, 2008).
Segundo Aquino Junior (2008) existem linguagens de padrões relacionadas
aos seguintes contextos: arquitetura, software, interface, usabilidade, entre outros.
3.3.4 Padrões para comércio eletrônico
A adoção de padrões para o desenvolvimento de aplicações de comércio
eletrônico é uma proposta de se projetar sítios capazes de atender requisitos que,
em virtude da diversidade de usuários possíveis, são difíceis de serem levantados.
Nesta subseção são apresentados os autores de padrões de comércio
eletrônico, as estruturas usadas para descrevê-los e as referências aos padrões que
constituem os sítios de comércio eletrônico segundo cada autor.
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Existe semelhança na estrutura da maior parte das seções dos padrões de
interação pesquisados, como mostra o Quadro 4

-

Comparação

entre

as

estruturas de padrões de interação para comércio eletrônico.
Seções

Autor
(VAN
WELIE,
2008)

(ROSSI,
LYARDET e
SCHWABE,
2000)

(DUYNE,
LANDAY
e HONG,
2009)

Nome do Padrão

X

X

X

Declaração de Problemas/Forças

X

X

X

Solução/Rascunho da Solução

X

X

X

Quando Usar

X

Como Usar/Implementação

X

X

Porque Usar/Motivação

X

X

Exemplos

X

X

Informações de apoio/Intenção

X

X

Padrões Correlatos

X

X

Consequências

X

Quadro 4

- Comparação entre as estruturas de padrões de interação para

comércio eletrônico
Mesmo não possuindo uma seção específica para referenciar outros padrões,
a linguagem de padrões de van Welie (2008) referencia padrões correlatos em meio
ao texto das seções Como Usar e Porque Usar.
Os padrões de comércio eletrônico propostos por van Welie (2008) estão
agrupados em:
a) User

Needs/Shopping:

Shopping

Cart,

Product

Comparison,

Product

Configurator, Product Advisor, Booking, Purchase Process, Store Locator,
Testimonials, Virtual Product Display;
b) Context of Design/Site Types: E-Commerce Site;
c) Context of Design/Experiences: Shopping;
O conjunto de padrões propostos por Rossi (2000) auxilia o consumidor a
encontrar o que deseja e a promover produtos do site, e são: Opportunistic Linking,
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Advising, Explicit Process, Easy Undo, e Push Communication (MONTERO, LÓPEZJAQUERO, et al., 2003).
Duyne et al. (2009) oferecem uma linguagem de padrões com mais opções
que os dois, anteriores, e encontram-se agrupados em:
a) Basic E-commerce: Quick Flow, Checkout, Clean Product Details, Shopping
Cart, Quick Address Selection, Quick Shipping Method Selection, Order
Summary, Order Confirmation and Thank You e Easy Returns;
b) Advanced E-commerce: Featured Products, Cross-Selling and Up-Selling,
Personalized Recommendations, Recommendation Community, Multiple
Destinations, Gift Giving e Order Tracking and History.
Considerando o contexto de comércio eletrônico, para que uma compra seja
concretizada, é necessário que um usuário identificado no sistema consiga localizar
e selecionar um produto, e providencie seu pagamento.
Welie (2008) propõe uma série de padrões que permitem a compra de um
produto, por meio da sua seleção, sua adição em um carrinho de compras e o seu
pagamento. Alguns destes padrões são citados pelo padrão E-Commerce Site e
aplicam-se a sítios mais básicos de compras online (VAN WELIE, 2008). Estes
padrões são:
a) Login: identificação do usuário usando-se seu e-mail e senha;
b) Hotlist: exibição dos itens mais populares do sítio;
c) Shopping Cart: apresentação de um carrinho de compras no qual os usuários
podem adicionar produtos antes de comprá-los.
Apesar de não serem citados diretamente pelo padrão E-Commerce Site,
existem padrões que são necessários para a conclusão de uma compra:
a) Product Page: exibição do produto com informação categorizada e
referências a informações relevantes. Possui um link ou botão para adição do
produto ao carrinho de compras;
b) Purchase Process: exibe os passos da compra para o usuário.
As linguagens de padrões limitam-se a definir a plataforma, mas não
estabelecem a tecnologia que deve ser usada. Deste modo, por se tratar de uma
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aplicação web e para que as recomendações WCAG 2.0 (2008) sejam atendidas, o
conjunto de controles usados para o desenvolvimento dos componentes é o HTML
4.01 (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 1999).
Para atender o ciclo mais básico de compra (identificação do usuário, seleção
do produto, detalhe do produto, adição do produto ao carrinho de compras,
finalização do pedido e pagamento) nem todos os padrões pesquisados serão
utilizados neste trabalho. Dos autores pesquisados, Rossi et al. (2000) menciona os
padrões referentes à promoção de produtos, mas não cita padrões necessários para
o processo mais básico de compra. Duyne et al. (2009) possuem padrões que
permitem a identificação do usuário, a visualização do produto, sua adição ao
carrinho de compras e a finalização da compra, mas não referenciam um padrão
específico para uma lista de produtos.
Portanto, neste trabalho de pesquisa são utilizados os padrões de interação
de van Welie (2008) contidos em seu sítio, por conterem os processos minimamente
necessários para uma compra em um sítio de comércio eletrônico. Os padrões de
van Welie (2008) utilizados são: Login, Hotlist, Product Page, Shopping Cart e
Purchase Process, por representarem o ciclo mais básico para se concretizar uma
compra. Tais padrões servem de insumo para a análise dos requisitos, cujo registro
é realizado de acordo com a seção 5 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS.
Uma vez elaborado o processo que utiliza os padrões selecionados neste
trabalho, os demais padrões e linguagens de comércio eletrônico podem ser usados
em trabalhos futuros.
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4 ESPECIFICAÇÃO DA INTERFACE GRÁFICA
Os artefatos existentes nas demais subseções desta pesquisa não possuem,
em suas estruturas, elementos que permitam a representação de componentes da
interface gráfica com o usuário.
De acordo com Henry (2007), projetos de acessibilidade se encaixam em
projetos centrados no usuário. Projeto centrado no usuário é um termo genérico que
descreve o processo do projeto no qual os usuários finais influenciam na forma do
projeto
Segundo o projeto centrado no usuário, é necessário se atentar para alguns
pontos nos projetos que envolvem acessibilidade (HENRY, 2007).
a) As metas de negócio e usabilidade devem incluir acessibilidade;
b) As características do usuário devem abranger os usuários com deficiências;
c) Os aspectos ambientais devem incluir situações limitantes ou incapacitantes;
d) Os testes de usabilidade devem envolver participantes com deficiência.
Para o desenvolvimento de aplicações centradas no usuário, Mayhew (1999)
propõe um ciclo de vida de engenharia da usabilidade que dá origem a um guia de
estilos. Este ciclo está dividido em três fases:
a) Análise de Requisitos: permite a identificação do perfil do usuário, suas
tarefas, as restrições da plataforma, e os princípios gerais do projeto;
b) Projeto, Teste e Desenvolvimento: identifica maiores aspectos do projeto,
estabelece padrões para o projeto e detalha características do projeto;
c) Instalação: obtém o parecer do usuário.
No contexto deste projeto de pesquisa, parte das tarefas do ciclo de vida da
engenharia da usabilidade é realizada a partir de artefatos utilizados neste projeto.
Deste modo, parte do trabalho do preenchimento do guia de estilos poderá ser
simplificado. As tarefas do ciclo de vida de engenharia de usabilidade que usam os
insumos produzidos durante a pesquisa são mostradas no Quadro 5
da etapa de requisito do ciclo de vida de usabilidade e insumos.

-

Tarefas
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Tarefa

Insumo

User Profile

[DRAFT] How People with Disabilities Use the Web: Overview
(WEB ACCESSIBILITY INITIATIVE, 2005)

Task
Analysis

E-commerce Site – Interaction Design Pattern Library (VAN WELIE,
2008) e Casos de Uso

Plataform
[DRAFT] How People with Disabilities Use the Web: Overview
Capabilities/ (WEB ACCESSIBILITY INITIATIVE, 2005), WCAG 2.0 (WORLD
Constraints WIDE WEB CONSORTIUM, 2008) e o HTML 4.01 Specification
Publication History (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 1999).
General
Design
Principles

E-commerce Site – Interaction Design Pattern Library (VAN WELIE,
2008), WCAG 2.0 (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2008) e
Casos de Uso

Usability
Goals

WCAG 2.0 (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2008) e Casos de
Uso.

Quadro 5

- Tarefas da etapa de requisito do ciclo de vida de usabilidade e

insumos
O ciclo de vida da engenharia da usabilidade proposto por Mayhew (1999)
pode ser visto Figura 1

- Ciclo de vida da engenharia da usabilidade.
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Figura 1

- Ciclo de vida da engenharia da usabilidade

Fonte (MAYHEW, 1999).
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Mayhew (1999) propõe um gabarito para registro do guia de estilos produzido
durante o ciclo de engenharia da usabilidade.
Contudo, existem elementos do trabalho de pesquisa que, apesar de serem
pertinentes à interface gráfica com o usuário, não encontram lugar no gabarito do
guia de estilos de Mayhew (1999). Um exemplo é a folha de estilos em cascatas.
A folha de estilos é um mecanismo pelo qual é possível adicionar estilos aos
documentos web, como por exemplo, fontes, cores e espaçamento. (WORLD WIDE
WEB CONSORTIUM, s.d.). Na Figura 2

- Exemplo de arquivo de folhas de

estilo em cascata é mostrado um trecho do arquivo de folhas de estilo em cascata
com as configurações de cores e posicionamento dos controles do componente
Login.

Figura 2

- Exemplo de arquivo de folhas de estilo em cascata

A recomendação do WCAG 2.0 (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2008)
de se separar a estrutura da apresentação, e sugestões contidas nos procedimentos
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testes de acessibilidade fazem crer que a implementação desta separação deve
ocorrer por meio de Folhas de Estilo em Cascata.
Outro elemento que não está mapeado no guia de estilos de Mayhew (1999)
é o arquivo de recursos.
Um arquivo de recursos é composto por uma série de pares de sequências de
caracteres no formato chave=valor. Este tipo de arquivo serve para que algumas
linguagens de programação permitam a personalização ou a localização de frases
em aplicações. Na Figura 3

- Exemplo de arquivo de recursos são mostrados

os conteúdos dos controles HTML que serão exibidos no componente Login durante
a execução da aplicação. Por exemplo, como consta na linha 6 da figura, para a
exibição do rótulo senha na página, o componente buscará a chave password no
arquivo de recursos.

Figura 3

- Exemplo de arquivo de recursos

Embora não tenha como finalidade descrever componentes de software ou
manter o registro de arquivos de folha de estilo e arquivos de recursos, o guia de
estilos descrito por Mayhew (1999) pode ser alterado para comportar tais elementos,
uma vez que estes dizem respeito tanto a interface com o usuário como ao
desenvolvedor da aplicação.
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5 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS
Para o desenvolvimento do arcabouço e de uma aplicação modelo, é
necessário descrever os requisitos referentes ao domínio do negócio.
A descrição de requisitos pode ser feita por meio de uma especificação com
base em norma, ou na forma de casos de uso, ou ainda utilizando ambos os meios.
A escolha dos artefatos usados para a descrição dos requisitos de um sistema
depende de características dos requisitos que se buscam atingir (SPENCE e
PROBASCO,

2000),

tais

como:

rastreabilidade

explícita,

responsabilidade,

confiabilidade, formalismo, completude, tamanho do conjunto de documentos, foco,
compreensibilidade,

tipo

de

processo

de

desenvolvimento

e

estilo

de

desenvolvimento.
Para o mapeamento dos requisitos não-funcionais, o que inclui os requisitos
de acessibilidade, é possível usar a técnica de gráficos orientados a metas.
(CYSNEIROS e LEITE, 2004). Para o uso desta técnica, o primeiro passo é
selecionar um requisito não funcional e estabelecê-lo como meta, e este ficará na
raiz do grafo. A partir de então a meta é subdivida em submetas até que todas as
metas estejam representadas no nível das folhas do grafo.
De acordo com Cardoso (2011), para cada requisito de acessibilidade um
grafo deve ser construído, e cada requisito deve ser decomposto em sub-metas
tanto quanto possível.
Ferdinandi (2002) propõe um conjunto de artefatos para a descrição de
requisitos com base em quatro normas IEEE:
a) Std 830: Especificação de requisitos de software;
b) Std 1233: Especificação de requisitos do sistema;
c) Std 1362: Conceitos de operações de sistemas de TI - Definição de Sistema;
d) Std 1058: Planos de gerenciamento de projetos de software. Esta norma
encontra-se

atualmente

substituída

pela

norma

16326-2009

-

IEEE

ISO/IEC/IEEE Systems and Software Engineering--Life Cycle Processes-Project Management.
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A proposta de Ferdinandi (2002) para descrição de requisitos é aplicada a
cada perspectiva do arcabouço de Zachman (1987) e agrupa os requisitos
funcionais e não funcionais. Para cada requisito funcional são detalhados os
elementos das áreas de foco do arcabouço de Zachman.
Também é possível assumir o modelo de caso de uso como único documento
para a declaração dos requisitos do sistema e, segundo Spence e Probasco (2000),
“uma estreita associação e um alto nível de confiança, entre os clientes e os
desenvolvedores

geralmente

caracterizam

os

projetos

que

adotam

essa

abordagem”.
As estruturas de um caso de uso segundo os autores pesquisados
(JACOBSON, 1992), (JACOBSON, 2004), (COCKBURN, 2001) são mostradas no
Quadro 6

- Seções de um gabarito de caso de uso.
Autores

Seções
(JACOBSON,
1992)

(JACOBSON, (COCKBURN,
2004)
2001)

Título ou nome do Caso de Uso

X

X

X

Descrição sucinta/finalidade

X

X

X

Fluxos básicos ou Principal

X

X

X

Fluxos alternativos ou Variações

X

X

X

Pré-condições

X

X

X

Pós-condições

X

X

X

Ator primário

X

X

Envolvidos e interesses

X

X

Gatilho

X

X

Extensões

X

X

Requisitos especiais

X

Fluxo de controle

X

Sub Fluxos

X

Nivel - sumário,
completo

ou

X

Condição na finalização com
sucesso

X

Proteção

X

na

casual

finalização

com
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falha
Quadro 6

- Seções de um gabarito de caso de uso por autor

Os gabaritos possuem correspondência entre a maioria de seus elementos,
porém os elementos para a descrição de requisitos de acessibilidade não estão
explícitos. O elemento que mais se aproxima deste propósito é o Requisitos
especiais (JACOBSON, 1992), que tem por finalidade registrar requisitos não
funcionais, tais como acessibilidade (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2008),
funcionalidade,

confiabilidade,

usabilidade,

eficiência,

manutenibilidade,

portabilidade (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARLIZATION, 2001),
entre outros.
Para o registro das recomendações de acessibilidade, é possível adicionar
um capítulo no documento de requisitos ou mesmo a incorporar os requisitos de
acessibilidade nos casos de uso (2011).
Conforme também observa Cardoso (2011), as recomendações do WCAG
são extensas. Deste modo, a confecção de gráficos orientados a metas torna-se
tarefa muito longa, e demanda tempo e experiência do projetista para se deduzir e
registrar as submetas.
A adoção do caso de uso como documento de requisitos neste trabalho
decorre do fato de este ser insumo para o processo de desenvolvimento de
componentes, como descrito no processo da subseção 3.2.3 Identificação de
Componentes. Assim sendo, neste trabalho serão usados modelos de caso de uso,
que embora não favoreçam a rastreabilidade explícita e nem o formalismo, permitem
o registro dos requisitos em um conjunto reduzido de documentos (SPENCE e
PROBASCO, 2000).
Nesta pesquisa, o gabarito de caso de uso conterá as seções: Nome do Caso
de Uso, Finalidade, Fluxo Principal, Fluxos Alternativos, Ator primário e Requisitos
Especiais, pois podem ser usados na descrição dos requisitos de um componente.
As seções Pré-condições, Pós-condições, Envolvidos, Gatilho, Extensões,
Fluxo de Controle, Sub Fluxos, Nível, Condição na Finalização com Sucesso e
Proteção na Finalização com Falha não serão adotados neste trabalho, pois
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referem-se a tratamentos que devem ser implementados na aplicação e não dizem
respeito aos componentes elaborados nesta pesquisa.
Adicionalmente, de modo a haver o detalhamento de requisitos não funcionais
pertinentes à acessibilidade, este gabarito usa a seção Requisitos especiais. Neste
projeto, esta seção recebe as recomendações WCAG 2.0 na forma de uma tabela,
preenchida de acordo com o atendimento dos requisitos de acessibilidade.
Para se verificar se uma técnica de avaliação de acessibilidade contida entre
os requisitos especiais foi atendida, o projetista da aplicação deve usar os
procedimentos de teste descritos na WCAG 2.0 (2008) e verificar o resultado obtido,
conforme mostra a Figura 4

- Procedimento de teste da técnica de sucesso

G140: separar informação e estrutura da apresentação para permitir diferentes
apresentações

Figura 4 - Procedimento de teste da técnica de sucesso G140: separar
informação e estrutura da apresentação para permitir diferentes apresentações
Fonte: (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2008)

Os requisitos registrados nos casos de uso são obtidos a partir dos padrões
de interação selecionados na subseção 3.3.4 Padrões para comércio eletrônico.
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6 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO ARCABOUÇO
Esta seção apresenta os passos do processo definido para atender ao
objetivo do trabalho.
6.1 Processo de Desenvolvimento de Componentes
O escopo do trabalho está limitado aos padrões de Interação de van Welie
(2008) voltados ao comércio eletrônico. Os padrões de comércio eletrônico em uso
são referidos pelo padrão E-commerce Site.
O conjunto de controles da interface gráfica do usuário corresponde ao do
HTML 4.01, descrito pela W3C (1999). O conjunto de controles em uso é limitado ao
escopo definido anteriormente.
As recomendações de acessibilidade selecionadas estão limitadas ao
atendimento da perda completa da visão e estão contidas na WCAG 2.0 da W3C
(2008). São usadas apenas as recomendações referentes ao conjunto de controles
de interface contidos nos componentes desenvolvidos nesta pesquisa.
Os Padrões de Comércio Eletrônico, o conjunto de controles do HTML e as
Recomendações WCAG 2.0 são representados na Figura 5 pelos insumos I1, I2 e
I3, respectivamente.
Os componentes elaborados neste trabalho estão contidos em um arcabouço
e pertencem à interface gráfica com o usuário, representados na Figura 5 pelo
artefato A5.
Cada Padrão de Interação corresponde a um Componente. Para que um
componente seja elaborado, para cada Padrão é escrito um Caso de Uso e um
Modelo de Domínio, representados na Figura 5 pelos artefatos A1 e A2
respectivamente
O Modelo de Domínio e os Casos de Uso são obtidos por meio da técnica de
identificação de substantivos e verbos, aplicada sobre cada Padrão, representado na
Figura 5 pelo processo P1.
Um guia de estilos é elaborado por meio do ciclo de vida da engenharia da
usabilidade de Mayhew (1999), com base:
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a) No perfil de usuário definido para o trabalho (deficiente visual total);
b) Nos Padrões selecionados;
c) Nos Casos de Uso desenvolvidos;
d) No conjunto de controles de interface gráfica do usuário para a plataforma
web;
e) E nas recomendações WCAG 2.0.
O ciclo de vida é representado pelo processo P2, enquanto o guia de estilos é
representado pelo artefato A3, ambos contidos na Figura 5.
O Modelo de Domínio, os Casos de Uso e o Guia de Estilos são traduzidos
em Especificações de Componentes por meio do processo de Cheesman e Daniels
(2001). As especificações são representadas pelo artefato A4, enquanto a
transformação em componentes é representada pelo processo P3, ambos contidos
na Figura 5.
O componente é construído com base em sua especificação em conjunto com
o guia de estilos. O desenvolvimento do componente é representado pelo processo
P4, e o componente desenvolvido é representado pelo artefato A5, ambos presentes
na Figura 5.
Após a construção do componente, realiza-se a avaliação de acessibilidade
do W3C (WEB ACCESSIBILITY INITIATIVE, 2005), representado na Figura 5 pelo
processo P5, e seus resultados são registrados nos Casos de Uso de acordo com os
níveis de conformidade obtidos e no relatório de avaliação de acessibilidade. Os
casos de uso alterados são representados na Figura 5 pelo artefato A6 e o relatório
de avaliação de acessibilidade pelo artefato A7 na mesma figura.
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Figura 5

- Processo de desenvolvimento de componentes com suporte à

acessibilidade
6.2 Particularidades do Processo
Nesta subseção são relacionadas as particularidades do processo de
produção de componentes proposto neste trabalho de pesquisa, agrupadas pelos
tipos de artefatos produzidos durante este processo.
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6.2.1 Produção de Casos de Uso e Modelo de Domínio
A técnica de substantivos e verbos é utilizada para a produção de Casos de
Uso e do Modelo de Domínio.
Contudo, o desenvolvimento dos casos de uso e do modelo de domínio não
parte de uma Declaração de Problema, mas sim do Padrão de Interação.
6.2.2 Produção do Guia de Estilos
Nesta subseção estão relacionadas as particularidades deste trabalho para a
produção do guia de estilos usando-se como base o ciclo de vida de engenharia da
usabilidade de Mayhew (1999):
a) A maior parte do guia de estilos é desenvolvida a partir de insumos
preexistentes: Padrões de Interação de van Welie (2008), Conjunto de
Controles do HTML 4.01 (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 1999) e
recomendações de acessibilidade WCAG 2.0 (2008);
b) O Perfil de Usuário é desenvolvido com base nos cenários de uso de
aplicações Web por pessoas com deficiência, da W3C (2008);
c) O contexto da tarefa corresponde aos Padrões de Interação de van Welie
(2008) para comércio eletrônico;
d) As metas de usabilidade são substituídas por metas de Acessibilidade;
e) O conjunto de controles compreende aqueles em uso pelos padrões, e são
identificados após o desenvolvimento do protótipo;
f) A tabela com o conjunto de controles é adaptada para referenciar o processo,
seus controles, e os critérios de acessibilidade que devem atender.
6.2.3 Produção da Especificação de Componentes
Nesta subseção estão relacionadas as particularidades deste trabalho para a
produção da especificação de componentes usando-se como base o processo de
Cheesman e Daniels (2001):
a) Diferentemente do propósito enunciado por Cheesman e Daniels (2001), o
processo de especificação de componentes é aplicado para componentes de
interface com o usuário;
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b) O Domínio é estabelecido pelos padrões de Interação de van Welie (2008)
para comércio eletrônico;
c) O Modelo Conceitual de Negócios é elaborado a partir do Modelo de Domínio;
d) A lista de substantivos e verbos foi usada para a elaboração dos modelos de
Tipos e para a identificação de Operações de negócios;
e) A especificação das regras de negócio dos componentes não se aplica, uma
vez que o produto final do trabalho é um arcabouço de componentes e,
portanto, as regras de negócio estão contidas na aplicação;
f) A especificação do componente é refinada com base no Guia de Estilos. O
refinamento ocorre por meio do preenchimento dos detalhes dos atributos de
cada tipo, das restrições do modelo e da adição de detalhes da assinatura
das operações identificadas.
6.3 Critérios de Avaliação e Classificação do Componente
O arcabouço é avaliado sob a ótica da acessibilidade, respeitando os critérios
de avaliação para perda completa da visão.
Para registro do resultado da avaliação, o documento de caso de uso de cada
componente recebe uma seção chamada Requisitos Especiais. Nesta seção, é
incluída uma tabela com os requisitos de acessibilidade e duas colunas nas quais
serão registrados os resultados das avaliações de acessibilidade.
Uma aplicação exemplo é desenvolvida e cada componente é inserido em
uma página isoladamente.
Cada componente produzido é inserido em uma página HTML e passa por
três avaliações:
a) Por um conjunto de ferramentas automatizadas de avaliação;
b) Pelo projetista do arcabouço;
c) Por pessoas com perda completa da visão.
A seção Requisitos Especiais é preenchida com os resultados das duas
primeiras avaliações. A avaliação da pessoa com deficiência é registrada em um
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documento específico. Ao final dos testes, o relatório de acessibilidade é preenchido
com o resultado final da avaliação.
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7 ARCABOUÇO DE COMPONENTES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO SOB A
ÓTICA DA ACESSIBILIDADE
Nesta seção encontra-se a aplicação do processo definido na seção
PROCESSO

DE

ELABORAÇÃO

DO

ARCABOUÇO.

São

detalhados

os

procedimentos adotados para a especificação, elaboração e teste dos artefatos.
7.1 Especificação dos Artefatos
Nesta subseção são selecionados os padrões, os requisitos de acessibilidade
e conjunto de controles HTML que são usados na aplicação.
Primeiramente, são selecionados os padrões de interação de comércio
eletrônico, de acordo com os critérios estabelecidos na seção 3.3.4 Padrões para
comércio eletrônico.
Para cada padrão selecionado, usa-se a técnica de substantivos e verbos,
com o intuito de permitir a identificação dos Atores, Classes, Operações e
Relacionamentos dos Objetos a serem desenvolvidos, bem como auxiliar na
produção dos Casos de Uso. A Figura 6

- Lista de substantivos e verbos

por componente contém a lista de substantivos e verbos resultantes da aplicação
da técnica para os padrões selecionados.

61

Figura 6

- Lista de substantivos e verbos por componente

Posteriormente, é confeccionada uma lista com as técnicas que atendem aos
requisitos de acessibilidade pertinentes a este projeto, conforme descrito na
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subseção 2.4 Regulamentação e Recomendações. Esta lista é mostrada é
mostrada na Figura 7

Figura 7

- Lista de Técnicas Selecionadas.

- Lista de Técnicas Selecionadas

De posse dos padrões, da lista de substantivos e verbos e da lista
recomendações, os casos de uso são elaborados. Para o preenchimento do caso de
uso, todas as informações contidas no padrão são lidas uma primeira vez. O
gabarito de caso de uso é preenchido com o Ator Primário e o Objetivo do Caso de
Uso. O fluxo principal dos eventos é registrado no Caso de Uso. A lista de
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substantivos e verbos correspondente ao padrão é confrontada com o caso de uso.
A lista de substantivos e verbos serve de apoio para a conferência do fluxo principal.
Uma segunda leitura do padrão é realizada para se identificar os fluxos
alternativos, e estes são escritos no caso de uso. Novamente, a lista de substantivos
e verbos é usada como ferramenta de apoio.
Após o preenchimento dos fluxos, adiciona-se a lista de recomendações à
seção Requisitos Especiais do caso de uso. Este procedimento é repetido para cada
padrão. Todos os casos de uso encontram-se no APÊNDICE A – Casos de Uso.
De posse da lista de substantivos e verbos, é elaborado o modelo de domínio
ou modelo conceitual do negócio.
Neste

momento,

de

posse

dos

padrões,

das

recomendações

de

acessibilidade, do conjunto de controle e dos casos de uso, utiliza-se o ciclo de vida
de engenharia da usabilidade para se produzir um guia de estilos, como mencionado
na subseção 2.3 Barreiras no uso da Internet por Pessoas com Deficiência.
A primeira etapa é elaborar protótipos em HTML a partir dos padrões de
interação selecionados.
Após o desenvolvimento do protótipo, inicia-se o preenchimento do guia de
estilos com base nos padrões de interação selecionados, nos protótipos produzidos,
nos casos de uso e no conjunto de controles HTML. O guia de estilos preenchido
encontra-se no APÊNDICE B – Guia de Estilos.
Após o preenchimento inicial do guia de estilos são adicionados três itens:
a) Conjunto de Controles x Critérios de Sucesso de Acessibilidade;
b) Folhas de Estilo em Cascata para Componentes;
c) Arquivos de Recursos.
O preenchimento do Conjunto de Controles x Critérios de Sucesso de
Acessibilidade deve considerar os Controles HTML contidos nos protótipos e a lista
de critérios de acessibilidade selecionados.
Para cada componente são identificados seus controles e critérios de sucesso
que devem ser atendidos, e estas informações são preenchidas no guia de estilos. O
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preenchimento completo desta tabela encontra-se no APÊNDICE B – Guia de
Estilos.
Para cada controle e para cada agrupamento de controles HTML (div, span e
fieldset), é definido um nome para ser referenciado a partir das folhas de estilos, e
estas informações são preenchidas no guia de estilos. O preenchimento completo
desta tabela encontra-se no APÊNDICE B – Guia de Estilos.
Para cada literal em texto que é exibida pelo controle, é definido um nome
para ser referenciado a partir do arquivo de recursos do componente, e estas
informações são preenchidas no guia de estilos. O preenchimento completo desta
tabela encontra-se no APÊNDICE B – Guia de Estilos.
Uma vez concluído o guia de estilos, os componentes são especificados. A
especificação dos componentes segue o processo descrito na subseção 3.2.3
Identificação de Componentes.
De posse dos casos de uso, da lista de substantivos e verbos e do modelo
conceitual, os componentes são especificados. São registradas as classes que
identificam tipos, as interfaces e suas operações e, por fim, são especificadas as
operações conforme o APÊNDICE C – Especificação de Componentes.
Uma

vez

concluída

a

especificação,

os

componentes

podem

ser

desenvolvidos.
7.2 Elaboração do Arcabouço
Nesta etapa, o arcabouço é desenvolvido de acordo com a especificação
produzida na etapa anterior.
De posse da especificação dos componentes, as classes abstratas e as
interfaces são codificadas, como pode ser visto no CD anexo a este trabalho.
De acordo com a experiência do desenvolvedor, os marcadores HTML
existentes nos protótipos são transpostos para objetos JSF equivalentes. Esta
transposição é necessária pois o conteúdo dos componentes é dinâmico a saída
HTML é montada em tempo de execução.
De posse dos protótipos contidos no guia de estilos, a interface gráfica de
cada componente é codificada em linguagem de programação. No caso, o autor
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optou pela tecnologia Java Sever Faces (JSF) da linguagem de programação Java.
Para que o componente possa ser ter sua aparência configurada por meio de folhas
de estilo, a propriedade styleClass de cada controle e de cada grupo de controles
foi configurada de acordo com o item Folhas de Estilo em Cascata para
Componentes, contido no guia de estilos, que se encontra no APÊNDICE B – Guia
de Estilos. Para que o componente possa ser ter sua suas literais configuradas por
meio de um arquivo de recursos, as propriedades dos controles que fazem uso
destas literais referenciam a chave constante no arquivo de recursos de acordo com
o item Arquivos de Recursos, contido no guia de estilos, que se encontra no
APÊNDICE B – Guia de Estilos.
Para o desenvolvimento do sítio de teste, foi necessário seguir os seguintes
passos:
a) Elaboração de folhas de estilos;
b) Elaboração de arquivos de recursos;
c) Implementação da interface;
d) Incorporação do componente na página de teste.
Após as configurações e a codificação para teste, o componente pode ser
testado.
7.3 Avaliação do Arcabouço
Nesta etapa, a avaliação é planejada, executada, e seus resultados são
registrados, de acordo com o método de avaliação de conformidade, como mostra a
Figura 8

- Instruções para avaliação de acessibilidade para sítios web

Parte 1 e a Figura 9
sítios web - Parte 2.

-

- Instruções para avaliação de acessibilidade para
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Figura 8

- Instruções para avaliação de acessibilidade para sítios web - Parte 1
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Figura 9

- Instruções para avaliação de acessibilidade para sítios web - Parte 2

Inicialmente o autor realiza testes automatizados com mais de uma
ferramenta. Ao identificar problemas passíveis de correção, o autor providencia a
correção e realiza novo teste. Na impossibilidade de correção, registra o resultado
do teste e oferece uma condição de contorno. O registro da condições de contorno e
soluções pode ser visto na Figura 10

- Soluções para os erros apontados por
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ferramentas. O registro dos testes automatizados encontra-se no APÊNDICE I –
Resultados dos testes via Ferramentas. Na Figura 11

-

Fragmento

de

resultado de teste automatizado mostrado um fragmento do teste executado para
o componente Login.

Figura 10 - Soluções para os erros apontados por ferramentas

Figura 11 - Fragmento de resultado de teste automatizado
Posteriormente, o autor realiza um teste com leitores de tela para verificar a
existência de alguma falha. Havendo falha, a correção é providenciada.
Após os testes com os leitores de tela, o autor realiza uma última sequência
de testes, confrontando os componentes com as recomendações selecionadas. O
resultado desta avaliação é registra nos documentos de caso de uso, que se
encontram APÊNDICE A – Casos de Uso. Na Figura 12

- Resultado do teste

realizado pelo autor é mostrado um exemplo do registro do teste realizado pelo
autor no componente Login.
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Figura 12 - Resultado do teste realizado pelo autor
Para os testes com voluntários foi elaborado um conjunto de documentos.
Os

voluntários

recebem

o

Convite

juntamente

com

o

Termo

de

Consentimento e com a Apresentação do Teste. Neste momento eles tomam
contato com a finalidade do teste, seu procedimento e são avisados que podem
desistir a qualquer momento sem nenhum ônus. Estes documentos encontram-se
respectivamente em: APÊNDICE D – Convite para participação no teste de
acessibilidade, APÊNDICE E – Apresentação do Teste e do Projeto e
APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Uma vez de acordo com as condições do teste, um Questionário é aplicado
para verificar se o perfil do usuário corresponde ao desejado para a pesquisa.
Necessariamente o voluntário necessita possuir perda completa da visão ou ter uma
deficiência visual tão severa que dependa única e exclusivamente o leitor de telas
para navegar pela Internet. O questionário encontra-se no APÊNDICE G –
Questionário de Caracterização do Perfil do Usuário.
Uma vez atendido o perfil desejado, o voluntário é consultado a respeito de
disponibilidade de tempo para receber o pesquisador. Na presença do pesquisado, o
teste é conduzido e os resultados são anotados no questionário de avaliação de
acessibilidade auxiliada por pessoas. O questionário encontra-se no APÊNDICE H –
Questionário de avaliação de acessibilidade auxiliada por pessoas. O registro
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dos testes com auxílio dos voluntários encontra-se em APÊNDICE J – Resultado
dos testes com auxílio de pessoas.
O resultado do teste com auxílio dos voluntários sintetiza os perfis dos
usuários, registra dados gerais da avaliação, sintetiza a realização dos testes por
tarefa e faz uma análise preliminar dos resultados.
Contida na análise, estão as tarefas que foram parcialmente concluídas e as
possíveis causas, as sugestões feitas pelos usuários e os casos em que os usuários
apontaram possíveis erros. Estes resultados são transcritos abaixo
7.3.1 Tarefas que foram executadas parcialmente
O pesquisador notou as seguintes situações:
a) Na tarefa Apresentação dos Detalhes do Produto, um usuário leu apenas
as informações básicas do produto (Nome, Avaliação, Disponibilidade,
Preço de Lista e Preço de Venda) e não buscou as Informações Adicionais
(Detalhes, Características e Descrição). Isto ocorreu porque o botão
Adicionar ao Carrinho entrava-se posicionado antes das Informações
Adicionais, e o usuário julgou não haver nada mais na tela a ser
conhecido, segundo resposta dada ao pesquisador;
b) Na tarefa Gerenciamento do Carrinho de Compras, um dos usuários
atualizou a quantidade de um determinado item e avançou para a próxima
tarefa. Neste momento, esperava-se que o usuário clicasse no link
Atualizar Total, posicionado após o campo Quantidade para que o valor
total do carrinho fosse atualizado. O usuário imaginou que o recálculo
acontecesse de forma automática e não compreendeu a finalidade do link
durante a tarefa;
c) Na tarefa Gerenciamento do Carrinho de Compras, um dos usuários clicou
no botão Calcular Custo do Envio mas não conseguiu localizar o valor
calculado na página;
No item a, o usuário se precipitou na operação do sistema. Em conversa com
o pesquisador, ele afirmou que se fosse uma compra real ele leria toda a página.
O item b pode revelar um potencial problema de acessibilidade do arcabouço.
Para a solução deste problema, três ações podem ser tomadas: a inserção de um
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texto explicativo na página do site que oriente o usuário a clicar no link Atualizar
Total após o preenchimento da quantidade, ou alteração via aplicação da descrição
do link para outro mais intuitivo, ou a alteração do Arcabouço para passar a
descrever o texto alternativo do link com uma mensagem semelhante a clique aqui
após o preenchimento da quantidade para atualizar o total do carrinho.
No item c, o pesquisador observou que o usuário não fez a leitura do grupo de
campos no qual a informação estava contida. De modo semelhante, o mesmo
usuário revelou dificuldade na leitura dos dados das células das tabelas. Todos os
demais voluntários conseguiram a informação do cálculo do frete usando os
recursos do leitor de tela. O pesquisador conferiu os dados do teste e notou que o
mesmo leitor de tela e o mesmo navegador do usuário que teve dificuldades foram
usados em outros testes, de modo que suspeita que o problema não esteja
relacionado à interface ou às ferramentas em uso, mas à experiência do usuário
com o navegador.
7.3.2 Sugestões feitas pelos usuários
Algumas dificuldades encontradas pelos usuários estão relacionadas à
terminologia usada para representar. As questões de terminologia são apoiadas mas
não são resolvidas pelo Arcabouço. A terminologia deve ser resolvida pelo arquivo
de recursos, que é preenchido pelo desenvolvedor do sítio e é usado pelo
arcabouço.
Exemplos de terminologias que ficaram imprecisas segundo a opinião dos
usuários: Identificação do Usuário, Atualizar Total, Finalizar Compra.
No processo de geração do pedido, um dos usuários sugeriu que a ordem de
tabulação do botão Próximo Passo fosse alterada, de modo que este fosse
acessado imediatamente após a saída da área principal da tela. A praticidade
possivelmente obtida indiscutível, embora o aspecto pareça mais relacionado à
questão Usabilidade do que à Acessibilidade.
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7.3.3 Problemas apontados pelos usuários
Na visão do pesquisador, os problemas apontados pelos usuários não estão
ligados à acessibilidade do componente ou do sítio de teste, conforme discutido no
quadro Quadro 7

- Problemas relatados pelos usuários.

Seq. Questão

Páginas

1

1.3 Links: A descrição é adequada?

Carrinho de Aplicação
Compras

2

4.1 Texto: A leitura das palavras e frases Identificação Aplicação
está sendo compreendida?
do usuário

3

5.2 Tabelas: Há tabelas desnecessárias Carrinho de Operação
no site?
Compras e
Finalização
da Compra

4

6.4 Formulários: A ordem de tabulação Finalização
está correta?
da Compra

5

7.3 Botões: A descrição está adequada?

Quadro 7

Origem do
problema

Arcabouço

Carrinho de Aplicação
Compras

- Problemas relatados pelos usuários

O pesquisador entende que os problemas relatados são falso-positivos, pois
não decorrem de erros do desenvolvimento do arcabouço, mas estão relacionados à
terminologia conhecida pelo usuário ou ao modo como usam o navegador.
Os problemas relatados podem ser solucionados da seguinte maneira:
a) Os problemas relatados que colocam a Aplicação como origem do problema
são solucionados com a alteração do conteúdo do arquivo de recursos que o
arcabouço lê. Desta forma, a terminologia pode ser adequada;
b) No caso dos problemas relatados com tabelas, o usuário mostrou não
conhecer o uso do leitor de tela;
c) No caso da ordem de tabulação a posição do pesquisador não é definitiva
visto não ser certeza de que se trata de uma questão de acessibilidade ou de
usabilidade. No caso em questão, o usuário deveria percorrer os botões
Voltar às Compras e Passo Anterior antes de chegar ao botão Próximo
Passo, o que não implica que a ordem de tabulação esteja necessariamente
errada.
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6.3.4 Resultado final da avaliação
O resultado final da avaliação do sítio encontra-se em APÊNDICE K –
Resultado da Avaliação de Acessibilidade.
Este documento registra em linhas gerais: o avaliador, a data de avaliação, e
as páginas avaliadas, e somente referencia os documentos que registram as ações
corretivas.
Segundo os critérios de avaliação, o sítio de teste obteve o nível de
conformidade A para a perda completa da visão.
A análise dos resultados é discutida na seção 9.1 Discussão.
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8 RESULTADOS
Nesta seção são apresentados os passos seguidos para a o desenvolvimento
do trabalho.
8.1 Evolução do trabalho de pesquisa
O trabalho se propõe a produzir um arcabouço de componentes a partir de
um padrão de interação e de recomendações de acessibilidade.
Para a produção de um arcabouço, os autores pesquisados sugerem o
levantamento com especialistas e o processo de análise de domínio (PREE, 1995).
Porém, foi possível encontrar nos trabalhos pesquisados um método que transforma
padrões de projeto (ARNOUT, 2004) em componentes, um processo que transforma
padrões de projeto em arcabouços (MACDONALD, ANVIK, et al., 2002), e o uso de
padrões para documentação de arcabouços (APPLETON, [s.d.]), (JOHNSON, 1992).
Diante destes trabalhos, o autor levantou a hipótese de se usar um processo de
transformação de um padrão de interação em um arcabouço. O fato de o produto
da pesquisa ser um arcabouço de componentes da interface gráfica reforçou a idéia
de que este tipo de padrão poderia ser usado.
Dada a definição de que um padrão documenta a experiência bem sucedida e
verificada do desenvolvimento de software (BUSCHMANN, MEUNIER, et al., 1996),
e possibilita o uso de conhecimento detalhado que já tenha sido analisado,
especificado e refinado por outros engenheiros de requisitos (WITHALL, 2007), esta
pesquisa assume como premissa que é possível se referenciar aos padrões em vez
de realizar um levantamento com especialistas ou aplicar a análise de domínio.
Uma vez que os trabalhos pesquisados para a transformação de padrões
(ARNOUT, 2004), (MACDONALD, ANVIK, et al., 2002) não se aplicam aos padrões
de interação, o foco do trabalho foi direcionado a localização de processos que
produzissem componentes. Dentre os processos pesquisados, três deles são
usados na produção de componentes por meio de engenharia reversa (JOHNSON,
2002), (SPINELLIS, 1999), (BERGEY, O’BRIEN e SMITH, 2001), o que não se
aplica a esta pesquisa, pois para tanto seria necessária a existência uma aplicação
de comércio eletrônico previamente desenvolvida. Assim sendo, o processo de
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produção de componentes selecionado (CHEESMAN e DANIELS, 2001) é o que
mais tem coerência com o contexto da pesquisa por usar engenharia direta.
Um dos primeiros insumos do processo de produção de componentes
selecionado é o Caso de Uso. A obtenção do caso de uso foi possível por meio do
uso da técnica de substantivos e nomes que, em vez de usar uma declaração do
problema, usou as seções do dos padrões selecionados.
Além de o arcabouço ser produzido a partir de um padrão de interação,
também era importante que ele agregasse os requisitos de acessibilidade. Para o
registro dos requisitos de acessibilidade foram levantadas as possibilidades de uso
de normas (FERDINANDI, 2002), do gráfico de metas (CYSNEIROS e LEITE, 2004)
e da seção Requisitos Especiais do caso de uso (SPENCE e PROBASCO, 2000). O
uso das normas produz um conjunto de documentos maior do que o emprego
exclusivo de casos de uso (SPENCE e PROBASCO, 2000), ao passo que o uso o
gráfico de metas envolveria maior esforço por parte do projetista, visto a quantidade
de requisitos que precisariam ser decompostos em submetas (CARDOSO, 2011).
Adicionalmente, neste momento o Caso de Uso já era um dos insumos do próprio
trabalho. Neste momento, o autor abriu mão da riqueza de detalhes possivelmente
obtida em favor da praticidade da escolha do Caso de Uso.
Os artefatos e processos envolvidos até aquele momento tratavam das
questões relativas à estrutura e ao comportamento dos componentes, mas não
mencionavam características da interface gráfica com o usuário.
A recomendação do WCAG 2.0 (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2008)
de se separar a estrutura da apresentação, e sugestões contidas nos procedimentos
testes de acessibilidade levaram o autor a decidir pela implementação desta
separação por meio de Folhas de Estilo em Cascata.
Neste momento buscou-se um artefato que pudesse servir para o projetista
do arcabouço registrar as decisões tomadas com relação à interface gráfica com o
usuário, de modo que tais decisões fossem ser aproveitadas na confecção do
arcabouço, no desenvolvimento de um sítio de teste, e na criação de um sítio por um
desenvolvedor da aplicação.
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A pesquisa levou à escolha do guia de estilos de Mayhew (1999), que foi
selecionado por ter condições registrar as decisões tomadas com relação a interface
gráfica com o usuário, ao mesmo tempo em que contém itens que auxiliam o
desenvolvedor do aplicação no sentido de identificar as características do usuário do
sítio e as características da plataforma.
O guia de estilos recebeu duas seções adicionais: Conjunto de Controles x
Critérios de Sucesso de Acessibilidade, que registra as recomendações de
acessibilidade de acordo com o conjunto de controles em uso, e Folhas de Estilo
em Cascata para componentes, que registra o conjunto de folhas de estilo de
acordo com os elementos constituintes de cada componente.
O passo que sucede a criação do guia de estilos e das especificações dos
componentes é o desenvolvimento dos componentes e do sítio de teste.
Durante a fase de desenvolvimento, o autor encontrou uma dificuldade:
alguns termos e expressões usados no jargão do comércio eletrônico poderiam
variar de acordo com o contexto de uso da aplicação, e isto pode confundir os
voluntários caso estejam habituados a usar determinado tipo de sítio comércio
eletrônico. Por exemplo, no lugar do termo carrinho de compras o desenvolvedor
do sítio pode ter que usar o termo cesto de compras ou sacola de compras. Outro
exemplo é o botão com a frase adicionar ao carrinho, que poderia empregar o
termo comprar em seu lugar.
A ferramenta de desenvolvimento escolhida para construção do arcabouço
permite o uso de um arquivo que admite a configuração dos termos que se deseja
usar na aplicação. Este arquivo é chamado arquivo de recursos, que é formado por
um par chave-valor. Portanto, para usar o arcabouço produzido, o desenvolvedor
da aplicação deverá fornecer um arquivo de recursos para cada componente.
Para que o desenvolvedor da aplicação tome conhecimento das chaves
válidas dos arquivos de recurso existentes, uma nova seção foi adicionada ao guia
de estilos: Arquivos de Recursos.
Os artefatos produzidos estão contidos nos apêndices desta pesquisa, exceto
os

códigos-fonte

dos

componentes

disponibilizados à parte em DVD.

e

sítio

de

teste,

que

encontram-se
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Os dados referentes aos resultados dos testes são apresentados em
subseção própria deste documento.
8.2 Reúso dos componentes produzidos – limites e características
Esta subseção apresenta as limitações dos componentes deste trabalho e
requisitos para o seu uso.
Existem limites conhecidos ao reúso dos componentes deste arcabouço:
a) O conjunto de hot-spots limita-se métodos suportados pelas interfaces
descritas no documento de Especificação, o que implica em não ser possível a
criação de novos hot-spots;
b) Os componentes também não permitem a inclusão de novos controles na
interface gráfica e nem alteração do comportamento dos controles existentes;
c) A troca de informações entre os componentes acontece por meio de
classes que descrevem os tipos de estruturas usadas;
d) Em virtude da escolha da ferramenta de desenvolvimento, o arcabouço
funcionará somente em servidores web compatíveis com o Java 6, e com o Java
ServerFaces 2.0 previamente configurado, não havendo restrição para o sistema
operacional em uso.
Os pontos que permitem uma maior adaptabilidade aos componentes são
fornecidos por:
a) Arquivos de recursos: permitem a configuração dos termos usados nos
componentes;
b) Folhas de estilo em cascata: permitem a personalização da aparência do
componente.
Para usar o arcabouço, desenvolvedor do sítio de comércio eletrônico deve
atentar para procedimentos iniciais que permitem o seu funcionamento correto. Para
as configurações iniciais do componente, ele deverá recorrer ao documento Guia de
Estilos.
No guia de estilos ele encontrará as configurações permitidas via arquivo de
recursos. Nos arquivos de recursos estão relações de pares chave-valor que
definem os termos que serão usados em controles da plataforma, como botões,
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rótulos, grupos de campos, entre outros. Isto permite ao desenvolvedor adaptar os
termos usados na aplicação sem ter que alterar o conteúdo do arcabouço.
Para que os arquivos de recursos funcionem, é necessário que haja um
arquivo por componente, cujo nome está descrito no guia de estilos.
Por exemplo, os valores válidos do componente Login são vistos na Figura
13

- Configuração do componente Login.

Figura 13

- Configuração do componente Login

Para configurar os termos do componente, o desenvolvedor deve criar o
arquivo de recursos conforme o exemplo da Figura 14

-

Exemplo

do

preenchimento do arquivo de recursos do componente Login.

Figura 14 - Exemplo do preenchimento do arquivo de recursos do componente
Login

Uma vez configurado o componente, é necessário inseri-lo na aplicação e
fornecer o nome do arquivo de recursos usado por ele, como mostra a Figura 15
- Exemplo de uso do componente na linha 28.
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Figura 15 - Exemplo de uso do componente
Quando a aplicação é executada, o resultado esperado é visto na Figura 16
- Aplicação sem folha de estilos configurada.
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Figura 16 - Aplicação sem folha de estilos configurada
Para definir a aparência de um componente, o usuário deve preencher os
atributos das folhas de estilo conforme configuração, a exemplo da Figura 17

-

Configuração da aparência de um componente.

Figura 17 - Configuração da aparência de um componente
A folha de estilos do componente pode ser preenchida como na Figura 18
- Exemplo do preenchimento de uma folha de estilos.
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Figura 18 - Exemplo do preenchimento de uma folha de estilos
Um exemplo do resultado da aplicação da folha de estilos pode ser visto na
Figura 19

- Exemplo de aplicação da folha de estilos.

Figura 19 - Exemplo de aplicação da folha de estilos
Uma vez configurada a aparência do componente por meio das folhas de
estilo e por meio do arquivo de recursos, o arcabouço pode ser instanciado, e seu
comportamento pode ser controlado a partir da implementação das interfaces
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disponibilizadas no documento de especificação contido no APÊNDICE C –
Especificação de Componentes..
8.3 Síntese da avaliação de acessibilidade
Esta subseção apresenta uma síntese dos resultados das avaliações.
O sítio de teste foi avaliado conforme descreve o procedimento Instruções
para a Avaliação de conformidade de acessibilidade para sítios web, e os
resultados foram registrados.
Após examinar as páginas com um navegador gráfico, com um navegador
textual e usar um leitor de telas, e submeter cada página a uma ferramenta de
avaliação automática, o autor corrigiu as falhas encontradas no arcabouço.
Cabe destacar que as ferramentas de avaliação acabam revelando falsopositivos, possivelmente por não ter condições de combinar todas as técnicas
disponíveis. Um exemplo comum de falso-positivo apresentado pelas ferramentas é
o aviso de que as tabelas precisam do elemento ID, sendo que estas não possuem
células mescladas.
Os erros que permaneceram apontados pelas ferramentas automáticas foram
registrados e soluções de contorno foram providenciadas.
Posteriormente, uma avaliação foi realizada com o auxílio de pessoas com
perda completa da visão, e o registro do problema acompanhado de condições de
contorno foi providenciado.
Ao final das avaliações, segundo os critérios de avaliação, o site obteve o
nível A de conformidade para pessoas com perda completa de visão.
As discussões a respeito deste resultados são apresentadas na subseção 7.1
Resultados.
8.4 Descobertas
Nesta subseção são apresentados os resultados do trabalho de pesquisa por
etapa.
Cada etapa do trabalho envolveu descobertas cujo registro se faz nesta
seção.
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8.4.1 Ocorrências na seleção dos padrões de comércio eletrônico
O padrão e-commerce site referencia o padrão Hot List como solução para a
apresentação de uma lista de produtos. Porém, o padrão Hot List, por si só, não
mostra um exemplo com uma lista de produtos. Dentre os padrões pesquisados
também não havia um equivalente para esta funcionalidade. Portanto, para que esta
lista fosse elaborada, o autor da pesquisa acessou os sítios referidos pelos padrões
de van Welie como exemplos de comércio eletrônico e buscou as informações
contidas em suas hot lists. Daí foi possível definir uma lista de produtos que contém
o nome do produto, uma foto, o preço de lista, o preço de venda e um link para o
detalhe do produto.
O padrão Purchase Process sugere o uso do padrão Wizard, o que acabou
sendo adotado. Alguns passos do padrão foram modificados. Não havia um padrão
para descrever a informação do cartão de crédito como meio de pagamento.
8.4.2 Ocorrências na seleção de critérios de sucesso e técnicas
Existem dezenas técnicas disponíveis para validação. Estas técnicas atendem
diversos tipos de necessidades especiais. As técnicas dividem-se em recomendadas
e suficientes. As técnicas atendem os níveis A, AA e AAA de conformidade. As
técnicas recomendadas não possuem um procedimento de teste.
Foram consideradas apenas as técnica suficientes, pois estas possuem seus
testes detalhados pelo W3C. Para tratar as demais técnicas seria necessário
escrever os procedimentos de teste de cada uma.
De modo a manter um escopo coerente com os objetivos declarados no inicio
do trabalho, foram selecionadas apenas as técnicas que atendam o uso do sistema
por pessoas com perda completa da visão.
Uma vez estabelecido o perfil desejado “Pessoa com perda completa da
visão”, cada critério de sucesso foi lido pelo autor.
Para ser selecionado, o critério deveria:
a) Pertencer ao nível A e possuir as técnicas satisfatórias. Critérios de outros
níveis e de técnicas recomendadas normalmente não possuem
procedimentos de teste definidos e por isso não foram selecionados;
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b) Dizer respeito ao componente e ao projeto em uso. Critérios que
envolviam uso de Captcha, de vídeo ou áudio pré-gravado não foram
selecionados;
c) Ser pertinentes ao atendimento de requisitos de perda completa da visão
ou relacionar-se com o uso intensivo do teclado ou leitor de tela. Técnicas
que, por exemplo, envolviam menções aos tamanhos de fontes ou ao
contraste de tela não foram selecionadas.
Cada técnica possui um procedimento de teste descrito pelo W3C. Cada
procedimento de teste correspondente às técnicas selecionadas foi executado pelo
autor.
8.4.3 Ocorrências na confecção da lista de substantivos e verbos
No caso do padrão Hot List, foi necessário complementar o padrão com as
informações coletadas no passo anterior.
Para confeccionar a lista de substantivos e verbos foi necessário verificar se,
dentro de um padrão havia sinônimos dos verbos ou dos substantivos. O autor da
pesquisa selecionou apenas um dos termos.
8.4.4 Ocorrências na confecção dos casos de uso
Cada caso de uso foi confeccionado após a leitura de cada padrão e revisto
de acordo com a lista de substantivos e verbos correspondente.
Parte dos verbos tornaram-se ações do caso de uso, e parte dos substantivos
tornaram-se objetos das ações.
A lista de substantivos e verbos foi modificada neste momento. Alguns itens
foram suprimidos e outros acrescentados de acordo com a evolução da descrição
dos casos de uso.
8.4.5 Ocorrências durante o desenvolvimento do Arcabouço
No exemplo do padrão Login, a caixa de verificação armazenar usuário e
senha neste computador encontra-se após o botão de confirmação da tela. Segundo
as recomendações, as informações devem obedecer uma ordem lógica, de modo
que a implementação do componente fez com que ele fosse posicionado antes do
botão de confirmação.
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No padrão Shopping Cart o total do carrinho deveria ser atualizado com os
dados da caixa de texto quantidade do item mediante ação consentida do usuário,
de modo que um link foi incluído ao lado da caixa de texto para permitir que o
usuário solicite a atualização do valor total do carrinho.
Existem critérios para tratamento de erros de acordo com as recomendações.
Foi necessário atender este critério para fornecer ao usuário uma resposta quando
os erros ocorrem.
O modelo do guia de estilos de Mayhew possui um exemplo para comunicar a
mensagem de erro, e van Welie também dispõe de um padrão que, atendendo a
recomendação, exibe a descrição do erro, uma proposta de solução e a localização
do erro a ser corrigido. O padrão não chega a propor que mais de uma mensagem
de erro seja exibida pelo componente, embora existam, entre os critérios de
avaliação, referências a exemplos que disponibilizam este tipo de interface.
Dentre as necessidades decorrentes da observância das recomendações, foi
necessário desenvolver um componente que permitisse o acesso direto à elementos
da página. Este elemento é conhecido como Skip Link Navigation. O catálogo de van
Welie não oferece um padrão correspondente ao Skip Link Navigation. Para a
elaboração deste componente foi necessário consultar referências mencionadas no
próprio critério de sucesso da avaliação. A implementação assemelha-se ao
exemplo descrito no sítio e é complementada pelas orientações de Thatcher (2009).
8.4.6 Ocorrências durante a avaliação automatizada do Arcabouço
As ferramentas utilizadas não conseguem identificar todas as violações às
recomendações. Isto fica mais evidente quando os resultados dos testes entre várias
ferramentas são comparados.
Em geral, a validação automatizada consegue identificar as violações às
recomendações da W3C quando estas confrontam as técnicas HTML. As técnicas
Gerais exigem que um projetista realize esta validação de modo manual. Além disso,
existem situações que tornam os critérios excludentes, e estas situações os
validadores automáticos não conseguem avaliar.
No APÊNDICE I – Resultados dos testes via Ferramentas é possível
encontrar as causas e as soluções para estes problemas.
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8.4.7 Ocorrências durante a avaliação auxiliada por pessoas com deficiência
A maior parte dos voluntários conseguiu completar todas as tarefas a que se
propuseram, e que se encontram descritas no APÊNDICE E – Apresentação do
Teste e do Projeto. Aqueles que não cumpriram a tarefa na íntegra, chegaram a
fazê-lo parcialmente.
As razões não têm relação com o componente produzido, mas sim com o
modo como o usuário utiliza o leitor de telas e com o modo como o desenvolvedor
usa o arcabouço em seu sítio.
No APÊNDICE J – Resultado dos testes com auxílio de pessoas é
possível encontrar as causas e as soluções para estes problemas.
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9 CONCLUSÃO
Nesta seção são discutidos os resultados obtidos no trabalho, as observações
do autor, as limitações identificadas e sugestões de trabalhos futuros.
9.1 Discussão
A produção do arcabouço com vistas à acessibilidade confirmou pelo menos
uma das hipóteses levantadas na motivação: o desenvolvimento de um sítio de
comércio eletrônico com vistas à acessibilidade envolve um tempo maior de trabalho
por parte do projetista e do desenvolvedor, do que um sítio desenvolvido no mesmo
contexto, mas sem a necessidade de se atender estes requisitos.
Em um projeto sob a ótica da acessibilidade, existem passos que explicam
este consumo adicional de tempo:
a) as recomendações de acessibilidade acrescentam requisitos ao projeto e,
em geral, são dezenas. O desenvolvedor deve ter conhecimento de tais
requisitos e deve colocá-los em prática, algumas vezes, atendendo a
critérios subjetivos;
b) após a construção o desenvolvedor deve testar o software. Mas deve fazêlo por vezes sucessivas e com ferramentas distintas, pois estas não são
capazes de identificar todos os problemas de acessibilidade. O
desenvolvedor deve rever os resultados, pois as ferramentas também
apontam como falhas situações que não estão erradas. Após este ciclo de
verificação, o desenvolvedor pode ser obrigado a fazer correções e refazer
as verificações;
c) após a verificação automática e a verificação manual do desenvolvedor, é
necessário submeter a aplicação para a verificação por pessoas com
deficiência. Testes feitos com um único usuário tendem a apresentar
resultados influenciados por sua experiência, de modo que o auxílio de um
grupo é necessário. Para cada deficiência que se pretenda fazer uma
avaliação, é necessário contar com a ajuda de um grupo de pessoas com
tal deficiência. Estes resultados podem mais uma vez fazer com que a
aplicação sofra novas alterações.
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Outra hipótese levantada na motivação é a dificuldade em se interpretar as
recomendações. Isto é verdadeiro quando existem critérios de avaliação mais
subjetivos ou que não podem ser verificados por ferramentas automatizadas, como a
organização do conteúdo em uma sequência lógica ou a disposição sequencial de
elementos interativos.
Quanto ao processo proposto para elaboração do arcabouço, cabe declarar
que o registro dos critérios de sucesso dos requisitos de acessibilidade no guia de
estilos não trouxe benefícios. Isto decorre do fato de que, para a produção do
componente, nem todos os critérios de sucesso se aplicam diretamente aos
elementos de interface da plataforma (por exemplo, textbox, option button, listbox,
entre outros).
Outro ponto pertinente durante a elaboração do arcabouço é a descoberta de
influências que as recomendações passam a ter sobre a existência e o
comportamento de elementos da interface gráfica. Após a elaboração do protótipo,
ocorreram pelo menos pelo menos três influências na interface gráfica:
a) A mudança do posicionamento da caixa de seleção Armazenar senha
neste computador para antes do botão Confirmar, na tela de
identificação do usuário. Esta mudança decorre da necessidade de se
colocar os itens em uma ordem lógica;
b) A inserção do link Atualizar Total após a caixa de texto Quantidade do
Item, no carrinho. Esta mudança decorre da necessidade de se permitir
que o usuário inicie uma mudança de contexto;
c) A inserção do botão Calcular Frete após a caixa de combinação Forma
do Envio, na tela do carrinho de compras. Esta mudança decorre
também da necessidade de se permitir que o usuário inicie uma mudança
de contexto.
A nova necessidade de interação do usuário com a aplicação fez com que o
autor alterasse os casos de uso e as especificações dos componentes.
Durante o desenvolvimento do arcabouço, foram realizados alguns testes com
ferramentas de verificação. Os primeiros componentes desenvolvidos e testados
apresentaram erros que passaram despercebidos para o autor e que foram
apontados pelas ferramentas de verificação.
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Contudo, existem problemas que são apontados por uma ferramenta e são
ignorados por outras. Além disso, as ferramentas produzem resultados que precisam
ser crivados pelo desenvolvedor do componente e, posteriormente, confirmados
durante uma avaliação que envolva pessoas. Os casos mais evidentes estão
relacionados a falso-positivos. Os casos mais evidentes são os testes com as
tabelas, nos quais os validadores exigiram um atributo que é dispensável quando as
células não estão mescladas.
Após a realização dos testes automatizados e da verificação pelo
desenvolvedor, o sítio foi avaliado por pessoas com deficiência.
A avaliação de acessibilidade permitiu que o autor observasse uma das
causas para o maior tempo utilizado por pessoas com perda completa da visão: o
uso combinado de leitores e navegadores distintos para cumprir uma tarefa.
Embora cada voluntário tenha escolhido um navegador e um leitor de tela de
sua preferência, todos afirmaram que, no cotidiano, usam mais de um navegador ou
leitor de tela para cumprir uma mesma tarefa, dependendo da seriedade da tarefa.
Segundo os voluntários, existem informações que não são lidas por um leitor
de tela ou em um determinado navegador web, de modo que eles se vêem forçados
a repetir uma mesma tarefa para se sentirem seguros com relação à informação que
obtém.
A experiência do usuário com as tecnologias assistivas também deve ser
considerada no momento da avaliação.
Alguns usuários não notaram a existência de atalhos para o conteúdo da
página que estava presente no início da página. Isto ocorreu porque julgaram que
estes atalhos faziam parte do menu do sítio.
Segundo a opinião do pesquisador, os usuários não estão habituados a
encontrar atalhos para o conteúdo principal da página, então tendem a ignorar este
tipo de recurso quando está presente.
Outro ponto que envolve a experiência do usuário é o uso de tabelas.
Um dos usuários teve dificuldades em compreender dados que estavam
contidos em uma tabela, ficando em dúvida sobre qual informação estava sendo
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lida. Outros usuários, ao fazer uso da mesma tela, ativaram uma combinação de
teclas e descobriram por si só o significado do conteúdo lido.
Uma vez concluída a avaliação de acessibilidade, os resultados foram
registrados e, diante dos critérios estabelecidos, o sítio de teste obteve o nível A de
avaliação para os casos de cegueira total.
Convém registrar que o autor procurou eliminar outros erros apontados pelas
ferramentas de verificação automática, ainda que estes não tivessem relação com a
deficiência alvo deste estudo ou que pertencessem a outros níveis. Uma vez que
pessoas seriam envolvidas na pesquisa, o autor entendeu como importante diminuir
a probabilidade de problemas que impedissem a realização dos testes.
Deste modo, outra avaliação de acessibilidade pode revelar um nível de
conformidade superior ao divulgado nesta pesquisa. Adicionalmente, pessoas com
outros tipos de necessidades, como o uso intensivo de teclado e uso intensivo do
leitor de telas, podem ter se beneficiado desta decisão.
Contudo, uma vez desenvolvido um arcabouço que apóie acessibilidade, não
há certeza de que a aplicação que o utilize será acessível.
O alcance de determinado nível de conformidade para um grupo específico de
deficiência mediante avaliação, como o que ocorre neste trabalho, não assegura que
os componentes solucionam todas as questões de acessibilidade propostas, nem
garante a produção de sítios de comércio eletrônico que atendam estes mesmos
critérios.
Os componentes do arcabouço deste projeto possuem uma grande
dependência das decisões tomadas para o projeto do sítio, e tais decisões podem
limitar ou eliminar os benefícios esperados.
Os exemplos de tais dependências são:
a) a ordem de disposição dos componentes na página. Recomenda-se que
os skip links e as mensagens de erro sejam posicionados no início da
página. Esta implementação depende do desenvolvedor, que pode se
equivocar e posicionar estes componentes em local errado ou mesmo
pode se esquecer de usá-los;
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b) a terminologia usada. Alguns dos termos usados no sítio podem não ser
conhecidos pelos usuários. É necessário conhecer o jargão do comércio
eletrônico para fornecer nomes que sejam de fácil entendimento aos
usuários;
c) o uso de folhas de estilo que ocultem determinadas regiões da página.
Alguns leitores de tela não conseguem ler elementos ocultos. Se esta não
for a intenção, é necessário usar outros artifícios, como fornecer
coordenadas para o elemento que não o tornem visível na tela;
d) o uso de conteúdo dinâmico, como é o caso dos sítios de comércio
eletrônico. Para que o sítio funcione adequadamente, os dados que
provêm de bancos de dados devem ser suficientemente claros para os
usuários, tais como o nome do produto e sua descrição;
e) o comportamento programado do sítio em resposta aos eventos. O
desenvolvedor pode introduzir comportamentos imprevisíveis no sítio ao
programar os hot-spots e isto pode influenciar a acessibilidade do sítio;
f) uso de elementos que não são controlados pelo arcabouço. Existem
recomendações que falam sobre a estrutura da página e sobre outros
elementos que o arcabouço deste projeto não controla. Nestes casos, é
necessário que o desenvolvedor do sítio conheça as recomendações de
acessibilidade.
Sob o aspecto da reaplicação do processo, uma vez que já existam padrões
de interação que tratem do assunto, este pode ser reaplicado exatamente do mesmo
modo para outros domínios de aplicação. Por exemplo, pode-se tomar o padrão
Museum Site de van Welie (2008), ou o padrão Valueble Company Sites de Duyne
et al. (2009) para a produção de um arcabouço de componentes.
Outra possibilidade é utilizar uma linguagem de programação diferente para a
elaboração do arcabouço, como o C#, por exemplo. Novamente, o processo segue
exatamente os mesmos passos mas, neste caso, a utilização do arcabouço fica
limitada a uma tecnologia que consiga interagir com ele.
Em ambos os casos, o insumo indispensável é padrão de interação para a
reaplicação do processo desenvolvido neste trabalho.
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Uma variação possível para o processo seria a substituição dos requisitos de
acessibilidade por requisitos voltados para outro atributo de qualidade do software
com base em normas, tais como usabilidade ou segurança. Contudo, seria
necessário elaborar critérios novos de avaliação dos componentes, em substituição
aos critérios utilizados neste trabalho, que estão contidos no WCAG 2.0.
9.2 Contribuição
De acordo com o objetivo proposto, foi desenvolvido um arcabouço de
componentes com apoio à acessibilidade. Foram identificados os seguintes pontos
positivos na elaboração da atividade prática:
a) A transformação de um padrão de interação em Casos de Uso e em Modelo
de Domínio: os exemplos encontrados de uso da técnica de substantivos e
nomes são aplicados sobre declarações de problema. Neste trabalho, a
técnica foi aplicada com sucesso sobre o padrão de interação;
b) O reaproveitamento do Modelo de Domínio e dos Casos de Uso como
insumos para o modelo Conceitual, para o Modelo de Tipos e para a
identificação das Operações: o uso da técnica de Substantivos e Verbos
permitiu a identificação de Classes, Atributos, Operações e Relacionamentos,
que foram reaproveitados no processo de identificação de componentes;
c) A constatação que, para a elaboração do guia de estilos, alguns insumos
estão disponíveis e prontos para serem reusados, requerendo pouco ou
nenhum ajuste: os padrões de interação, as especificações do HTML e os
requisitos de acessibilidade são usados para produzir itens do guia de estilos;
d) A adaptação de artefatos que passaram a relacionar os requisitos de
acessibilidade e seu atendimento: o Caso de Uso foi adaptado para receber
uma tabela que relaciona os requisitos de acessibilidade e seu atendimento
de acordo com o avaliador.
9.3 Limitações Existentes
Entre as limitações encontradas durante o desenvolvimento do trabalho é
possível citar:
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a) A quantidade de passos para a execução do processo proposto: o processo
proposto procura seguir todas as atividades do ciclo de engenharia de
usabilidade e do processo de especificação de componentes que estão se
mostrando parcialmente dispensáveis para a produção dos componentes
deste trabalho, embora possam se beneficiar da existência de alguns
insumos. Por exemplo: os padrões de projeto de tela do guia de estilos
preocupam-se com caixas de mensagem e janelas de ajuda, que não fazem
parte do escopo deste projeto;
b) A subjetividade na transformação de um padrão de interação em um
protótipo: de posse do padrão de interação, o desenvolvedor elaborará os
protótipos dos componentes com o conjunto de controles do HTML tomando
por base a sua experiência pessoal. Por exemplo: quando o padrão exibir um
campo para o preenchimento do nome do usuário em uma tela de
autenticação, o desenvolvedor provavelmente assumirá que tal campo é uma
caixa de texto, e chegará a esta conclusão com base em sua experiência
pessoal;
c) A subjetividade na elaboração do componente a partir da especificação e do
guia de estilos: os artefatos usados para a elaboração do componente em
linguagem de programação podem deixar de conter detalhes, e isto levará o
desenvolvedor

a

estabelecer

critérios

subjetivos.

Por

exemplo:

ao

desenvolver o componente de autenticação do usuário, o desenvolvedor
deverá decidir o tamanho das caixas de texto e suas posições.
9.4 Trabalhos futuros
No decorrer do trabalho foram identificados pontos que podem ser usados em
pesquisas futuras, nos quais este trabalho pode ser usado como ponto de partida:
a) Atendimento do acesso universal. Como mencionado anteriormente, o
projeto limitou-se ao atendimento de pessoas com perda completa da
visão, e um projeto futuro pode ser desenvolvido com vistas ao acesso
universal;
b) Maximização do reúso dos componentes. Um projeto futuro pode envolver
processos que promovam o reúso de componentes acessíveis;
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c) Desenvolvimento de outros componentes de comércio eletrônico ou de
uso genérico. O escopo deste projeto limitou-se ao ciclo básico da compra,
mas existem padrões de interação que atendem outras etapas e que
atendem requisitos de navegação no sistema;
d) Desenvolvimento de arcabouços acessíveis em outros domínios de
aplicação. O domínio escolhido foi o do comércio eletrônico, mas outros
domínios poderiam ser escolhidos usando-se o mesmo processo de
desenvolvimento, ou ainda, um processo de desenvolvimento que usasse
outros insumos poderia ser aplicado;
e) Identificação de características dos usuários com deficiência por meio de
PICaPs. As recomendações de acessibilidade possuem a caracterização
de usuários com deficiência. Estas características podem ser capturadas
em PICaPs e servirem de base para a produção de arcabouços
acessíveis;
f) Desenvolvimento de componentes com HTML 5: no momento da
elaboração desta pesquisa a especificação do HTML 5 encontra-se em
fase de rascunho pela W3C. De modo a se acompanhar a evolução da
linguagem e uma vez que a especificação passe a ser recomendada pela
W3C,

abre-se

caminho

para

um

trabalho

comparativo

ou

de

desenvolvimento utilizando seus novos recursos;
g) Desenvolvimento de componentes utilizando-se outras linguagens de
programação: a experiência do trabalho pode ser empregada no
desenvolvimento dos componentes por meio de outra linguagem de
programação. Outras linguagens podem oferecer recursos que influenciem
a produtividade do desenvolvedor ou algum atributo de qualidade do
componente que não foi observado neste trabalho.

95

REFERÊNCIAS
Akhter, F., Buzzi, M. C., Buzzi, M., & Leporini, B. (2009). Conceptual Framework:
How to Engineer Online Trust for Disabled Users. In: Proceedings of the 2009
IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent
Agent Technology - Volume 03. Proceedings . . . , pp. p. 614-617.
ALEXANDER, C., ISIKAWA, S., SILVERSTEIN, M., JACOBSON, M., FIKSDAHLKING, I., & ANGEL, S. (1977). A Pattern Language (2 ed.). New York: Oxford
University Press.
Alrahmawy, M. F. (2010). Design Patterns and Component Framework for Building
RTSJ-Based

Real-Time

Middleware.

Tese

de

Doutorado,

2010.

480

f.

Tese(Doutorado) - The University of York - Computer Science Department, YORK,
UK.
APPLETON, B. ([s.d.]). Retrieved 2011 йил Julho from Brad Appleton’s Homepage:
http://www.cmcrossroads.com/bradapp/
Aquino Junior, P. T. (2008). PICaP: Padrões e Personas para Expressão da
Diversidade de Usuários no Projeto de Interação. Tese de Doutorado, 2008. 224 f.
Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Departamento
de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, São Paulo.
Arango, G. (1994). A brief introduction to domain analysis. In: 1994 ACM
SYMPOSIUM ON APPLIED COMPUTING (SAC '94), 1994, Phoenix. Proceedings . .
. , pp. p. 42-46.
Arnout, K. (2004). From Patterns to Components. 2004. 422 f. Tese (Doutorado) Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Zurich.
AUSTRALIA GOVERNMENT. (1992). Retrieved 2011 йил Julho from DISABILITY
DISCRIMINATION

ACT

1992:

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/dda1992264/
Bachmann, F., Bass, L., Buhman, C., Comella-Dorda, S., Long, F., Robert, J. E., et
al. (2000). Technical Concepts of Component-Based Software Engineering 2nd
Edition. Pittsburg, PA: CMU/SEI. 64 p.

96
Bergey, J., O’Brien, L., & Smith, D. (2001). Options Analysis for Reengineering
(OAR): A Method for Mining Legacy Assets. Pittsburgh, PA: CMU/SEI. 31 p.
Bichler, M., Segev, A., & Zhao, J. L. (1998). Component-based e-commerce:
assessment of current practices and future directions. SIGMOD Rec. , 27 (4), 7-14.
Bienhaus, D. (2004). Acesso em Janeiro de 2011, disponível em PLMLx - Extended
Pattern

Language

Markup

Language:

http://www.cs.kent.ac.uk/people/staff/saf/patterns/diethelm/plmlx_doc/plml_doc.dtd.ht
ml
Birkmeier, D., & Overhage, S. (2009). On Component Identification Approaches:
Classification, State of the Art, and Comparison. 12TH INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON COMPONENT-BASED SOFTWARE ENGINEERING (CBSE '09).
2009. East Stroudsburg. Procedings . . . , pp. p. 1-18.
Bosch, J., Molin, P., Mattsson, M., & Bengtsson, P. (2000). Object-oriented
framework-based

software

development:

problems

and

experiences.

ACM

Computing Surveys (CSUR) , 32 (1es), 3-8.
Braithwaite, J., & Mont, D. (July de 2009). Disability and poverty: A survey of World
Bank Poverty Assessments and implications. ALTER, European Journal of Disability
Research , 3 (3), pp. 219-232.
Brasil. (2011). (O. e. Ministério do Planejamento, Producer) Retrieved 2012 йил
Janeiro from e-MAG - Programa de Governos Eletrônico Brasileiro - Sítio Oficial:
http://www.governoeletronico.gov.br/emag/
Brasil.

(2004).

DECRETO

Nº

5.296

DE

2

DE

DEZEMBRO

DE

2004.

REGULAMENTA AS LEIS NºS 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000, QUE DÁ
PRIORIDADE DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS QUE ESPECIFICA, E 10.098, DE
19 DE DEZEMBRO DE 2000, QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS E
CRITÉRIOS BÁSICOS PARA A P. Retrieved 2011 йил Julho from Diário Oficial da
União: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
British Standards Institution. (2006). PAS 78. Publicly Available Specification: A
Guide to Good Practice in Commissioning Accessible Websites. UK.

97

Buschmann, F., Meunier, R., Rohnert, H., Sommerlad, P., & Stal, M. (1996). PatternOriented Software Architecture, A System of Patterns (Vol. 1). England: Wiley &
Sons.
Butler, G., & Dénommée, P. (1997). Documenting Frameworks to Assist Application
Developers. In M. E. Fayad, D. C. Schmidt, & R. E. Johnson, Building Application
Frameworks. John Wiley and Sons.
Buzzi, M. C., Buzzi, M., Leporini, B., & Akhter, F. (2009). User Trust in eCommerce
Services: Perception via Screen Reader. Proceedings of the 2009 International
Conference on New Trends in Information and Service Science (pp. 1166-1171).
Beijing, China: IEEE Computer Society.
Cardoso, A. L. (2011). Verificação de Requisitos de Acessibilidade em Artefatos de
Software. 2011. 68 f. Monografia (MBA em Tecnologia de Software) - Universidade
de São Paulo, Escola Politécnica, Programa de Educação Continuada de
Engenharia II, São Paulo.
Centro Brasileiro de Classificação de Doenças. (2001). Acesso em Janeiro de 2012,
disponível em A família de classificações: http://www.fsp.usp.br/cbcd/
Cha, J. (2011). EXPLORING THE INTERNET AS A UNIQUE SHOPPING CHANNEL
TO SELL BOTH REAL AND VIRTUAL ITEMS: A COMPARISON OF FACTORS
AFFECTING PURCHASE INTENTION AND CONSUMER CHARACTERISTICS.
Journal of Electronic Commerce Research , 12 (2).
Cheesman, J., & Daniels, J. (2001). UML Components - A Simple Process for
Specifying Component-Based. (C. Szyperski, Ed.) Addison-Wesley.
Cockburn, A. (2001). Writing Effective Use Cases. USA: Addison-Wesley.
Craven, J., & Brophy, P. (2003). Non-Visual Access to the Digital Library (NoVA): the
use of the digital library interfaces by blind and visually impaired people. The
Manchester Metropolitan University, Manchester: 147 p.
Cutumisu, M., Onuczko, C., Szafron, D., Schaeffer, J., McNaughton, M., Roy, T., et
al. (2006). Evaluating pattern catalogs: the computer games experience. In: 28TH
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING (ICSE '06).
2006. Shangai. Proceedings . . . , pp. 132-141.

98

Cysneiros, L. M., & Leite, J. C. (2004). Nonfunctional Requirements: From Elicitation
to Conceptual Models. TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING , 30 (5).
Demeyer, S., Meijler, T. D., Nierstrasz, O., & Steyaert, P. (1997). Design guidelines
for “tailorable” frameworks. Commun. ACM , 40 (10), 60-64.
Deng, J., Kemp, E., & Todd, E. (2006). Focussing on a standard pattern form: the
development and evaluation of MUIP. In: Proceedings of the 7th ACM SIGCHI New
Zealand chapter's international conference on Computer-human interaction: design
centered HCI. Proceedings . . . , pp. p. 83-90.
D'Souza, D. F., & Wills, A. C. (1999). Objects, Components, and Frameworks with
UML: the Catalysis Approach. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman
Publishing Co., Inc.
Duyne, D. K., Landay, J. A., & Hong, J. I. (2009). Retrieved 2011 йил Julho from
Design

Patterns

at

a

Glance

-

The

Design

of

Sites:

http://www.designofsites.com/design-patterns/
ELinks. (2009). Acesso em Agosto de 2011, disponível em Elinks - Full-Featured
Text WWW Browser: http://elinks.or.cz/
Encyclopaedia Itaú Cultural. (2008). (Itaú) Retrieved 2011 йил Julho from
Enciclopédia

Itaú

Cultural:

Aleijadinho

(1730

-

1814):

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=arti
stas_biografia_ing&cd_item=1&cd_verbete=3634&cd_idioma=28556
Encyclopedia Brittanica. (n.d.). Retrieved 2011 йил Julho from Encyclopedia Britannica Online Encyclopedia: http://www.britannica.com/
Fayad, M. E., Schmidt, D. C., & Johnson, R. E. (1999). Building application
frameworks: object-oriented foundations of framework design. New York, NY, USA:
John Wiley & Sons, Inc.
Fayad, M. E., Schmidt, D. C., & Johnson, R. E. (1999). Implementing application
frameworks: object-oriented frameworks at work. New York, NY, USA: John Wiley &
Sons, Inc.
Fayad, M., & Schmidt, D. C. (1997). Object-Oriented Application Frameworks.
Communications of the ACM , 40 (10), 32-38.

99
Fellner, K., & Turowski, K. (2000 йил Janeiro). Classification framework for business
components. In: 33RD HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM
SCIENCES (HICSS '00). 2000. Hawaii. Proceedings . . . , 8, pp. 8047--.
Ferdinandi, P. L. (2002). A Requirements Pattern: Succeeding in the Internet
Economy. Addison-Wesley.
Filmer, D. (2005). Disability, Poverty and Schooling in Developing Countries: Results
from 11 Household Surveys. Washington, D.C.: WORLD BANK Social Protection
Unit. 27p.
Fincher, S. (2003). CHI 2003 Workshop Report Perspectives on HCI patterns:
concepts and tools (introducing PLML). IN Interfaces (56), British HCI Group, 27-28,
2003.
Fingar,

P.

(2000).

Component-based

frameworks

for

e-commerce.

COMMUNICATIONS OF THE ACM , 43 (10), 61-66.
FONTOURA, M. F. (1999). A SYSTEMATIC APPROACH TO FRAMEWORK
DEVELOPMENT.

Tese

de

Doutorado,

1999.

165 f.

Tese

(Doutorado)

-

Departamento de Ciência da Computação, Pontifícia Universidade Católica,
Departamento de Ciência da Computação, Rio de Janeiro.
Fontoura, M. F. (1999). Object-oriented application frameworks: the untold story. In:
OBJECT-ORIENTED

PROGRAMMING,

SYSTEMS,

LANGUAGES,

AND

APPLICATIONS (OOPSLA'99). 1999. Denver. Proceedings. . . .
Freire, A. P. (2008). Acessibilidade no desenvolvimento de sistemas web: um estudo
sobre o cenário brasileiro. Dissertação de Mestrado, 2008. 154 f. Dissertação
(Mestrado) - Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, Universidade de São
Paulo, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, São Carlos.
Freire, A. P., Goularte, R., & Fortes, R. P. (2007). Techniques for Developing More
Accessible Web Applications: a Survey Towards a Process Classiﬁcation. In: 25TH
ANNUAL

ACM

INTERNATIONAL

CONFERENCE

ON

DESIGN

OF

COMMUNICATION (SIGDOC '07), 2007. El Paso. Proceedings. . . , pp. 162-169.
Freire, A. P., Russo, C. M., & Fortes, R. P. (2008). A Survey on the Accessibility
Awareness of People Involved in Web Development Projects in Brazil. In: 2008

100

INTERNATIONAL

CROSS-DISCIPLINARY

CONFERENCE

ON

WEB

ACCESSIBILITY (W4A) (W4A '08). 2008. Beijing. Proceedings. . . , pp. 87-96.
Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). Design patterns: elements
of reusable object-oriented software. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman
Publishing Co., Inc.
Governo Brasileiro. (s.d.). Acesso em Janeiro de 2012, disponível em Material de
Apoio

-

Programa

de

Governo

Eletrônico

Brasileiro

-

Site

Oficial:

http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG/material-de-apoio
GW Micro, Inc. (2011). Acesso em Agosto de 2011, disponível em GW Micro Window-Eyes - Features: http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/Latest_Features/
Hassan, W.

(2000).

E-commerce:

an

indispensable

technology.

Magazine

Crossroads , 7 (1), 2.
Henry, S. (2007). Acesso em Janeiro de 2012, disponível em Just Ask: Integrating
Accessibility

Throughout

Design

-

2007:

http://www.uiaccess.com/accessucd/index.html
Hericko, M., & Beloglavec, S. (2005). A Composite Design-Pattern Identification
Technique. Informatica , 29 (4), 469-476.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. (2000). Retrieved
2011 йил Julho from Censo 2000: Populaçăo residente, por tipo de deficiência,
segundo

a

situaçăo

do

domicílio

e

os

grupos

de

idade

-

Brasil:

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/populacao/deficiencia
_Censo2000.pdf
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. (2011). Acesso em
Janeiro de 2012, disponível em Primeiros resultados definitivos do Censo 2010:
população

do

Brasil

é

de

190.755.799

pessoas:

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=18
66&id_pagina=1
International Organization for Standarlization. (1998). ISO 9241-11:1998 Ergonomic
requirements for office work with visual display terminals (VDTs) -- Part 11: Guidance
on usability. USA.

101

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARLIZATION. (2001). ISO/IEC
9126-1 - Software engineering - Product quality - Part 1 - Quality Model.
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARLIZATION, USA.
Internet Software Consortium. (2010). Acesso em Agosto de 2011, disponível em
Lynx source distribution directory: http://lynx.isc.org/
Ivory, M. Y., Yu, S., & Gronemyer, K. (2004). Search Result Exploration: A
Preliminary Study of Blind and Sighted Users’ Decision Making and Performance. In:
Proceedings of CHI '04 extended abstracts on Human factors in computing systems.
Proceedings . . . , pp. p. 1453-1456.
JACOBSON, I. (1992). Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven
Approach. England:: Addison-Wesley.
Jacobson, I. (2004). Use cases: Yesterday, today, and tomorrow. Software and
System Modeling - SOSYM , 3 (3), 210-220.
Jeschke, S., Pfeiffer, O., & Vieritz, H. (2009). Using web accessibility patterns for
web application development. 2009 ACM SYMPOSIUM ON APPLIED COMPUTING
(SAC '09). 2009. Honolulu. Proceedings..., , pp. 129-135.
Jin, K. (2007). (Procomatic Software) Retrieved 2011 йил Julho from Pocomatic
Software:

Why

and

what

of

Inversion

of

Control:

http://www.pocomatic.com/docs/whitepapers/ioc/
Johnson, P. D. (2002). Mining legacy systems for business components: an
architecture for an integrated toolkit. In: 26TH INTERNATIONAL COMPUTER
SOFTWARE AND APPLICATIONS CONFERENCE ON PROLONGING SOFTWARE
LIFE:

DEVELOPMENT

AND

REDEVELOPMENT

(COMPSAC’02).

2002.

Washington. Proceedings. . . , pp. 563-571.
Johnson, R. E. (1992). Documenting Frameworks Using Patterns. In: OBJECTORIENTED PROGRAMMING SYSTEMS, LANGUAGES, AND APPLICATIONS
(OOPSLA '92). 1992. Vancouver. Proceedings . . . , pp. 63-76.
Kang, K. C., Hess, J. A., Novak, W. E., & Peterson, A. S. (1990). Feature-oriented
domain analysis (FODA) feasibility study. Pittsburgh, Pennsylvania: CMU/SEI, 161 p.

102

Kobryn, C. (2000). Modeling components and frameworks with UML. Commun. ACM
, 43 (10), 31-38.
Konrad, S., & Cheng, B. H. (2002). Requirements Patterns for Embedded Systems.
In: THE IEEE JOINT INTERNATIONAL CONFERENCE ON REQUIREMENTS
ENGINEERING (RE02). 2002. Essen. Proceedings. . . , pp. 127-136.
Kubilus, N. J. (2000). Designing an E-commerce Site for Users. Magazine
Crossroads , 7 (1).
Larsen, G. (2000). Component-based enterprise frameworks. Commun. ACM , 43
(10), 24-26.
Levi, K., & Arsanjani, A. (2002). A goal-driven approach to enterprise component
identification and specification. Commun. ACM , 45 (10), 45-52.
LOIACONO, E. T., ROMANO JR., N. C., & MCCOY, S. (2009). The State of
Corporate Website Accessibility. Communications of the ACM , 52 (9), 128-132.
MacDonald, S., Anvik, J., Bromling, S., Schaeffer, J., & Tan, K. (2002). From
Patterns to Frameworks to Parallel Programs. Parallel Computing , 28 (12), 16631683.
Markiewicz, M. E., & de Lucena, C. J. (2001). Object oriented framework
development. Crossroads , 7 (4), 3-9.
Mayhew, D. J. (1999). The Usability Engineering Lifecycle: A Practitioner's Handbook
for User Interface Design. Morgan Kaufmann.
Meszaros, G., & Doble, J. (s.d.). Acesso em Janeiro de 2012, disponível em A
Pattern Language for Pattern Writing: http://hillside.net/index.php/a-pattern-languagefor-pattern-writing
Micsrosoft Corporation. (2011). Acesso em Agosto de 2011, disponível em Internet
Explorer - Melhor browser e navegador da Internet: http://windows.microsoft.com/ptBR/internet-explorer/products/ie/home
Mont, D. (2007). Measuring Disability Prevalence. Washington, D.C.: WORLD BANK
Disability & Development Team. 54 p.
Montero, F., López-Jaquero, V., Molina, J. P., & Lozano, M. (2003). Improving eShops Environments by Using Usability Patterns. In: 2nd WORKSHOP ON

103

SOFTWARE AND USABILITE CROSS-POLLINATION: THE ROLE OF USABILITY
PATTERNS. 2003. Zürich. Proceedings. . .
Mozilla Foundation. (2011). Acesso em Agosto de 2011, disponível em Firefox:
http://br.mozdev.org/
Object Management Group. (2010). Object Constraint Language v 2.2. Object
Management Group.
Object Management Group. (1999a). OMG Unified Modeling Language (OMG UML),
Infrastructure v 2.2. Object Management Group.
Object Management Group. (1999b). OMG Unified Modeling Language (OMG UML),
Superstructure v 2.2. Object Management Group.
Parsons, D., Rashid, A., Speck, A., & Telea, A. (1999). A “Framework” for Object
Oriented

Frameworks

Design.

In:

TECHNOLOGY

OF

OBJECT-ORIENTED

LANGUAGES AND SYSTEMS. 1999. Nancy. Proceedings. . . , pp. 141-.
Petrie, H., Badani, A., & Bhalla, A. (2005). Sex, lies and web accessibility: the use of
accessibility logos and statements on e-commerce and financial websites. In:
ACCESSIBLE DESIGN IN THE DIGITAL WORLD CONFERENCE. 2005. Dundee.
Proceedings. . .
Piazza, M. A. (Abril de 2011). Arcabouço de Comércio Eletrônico.rar.
Piazza, M. A. (Abril de 2011). Arcabouço de Comércio Eletrônico.rar.
Plessers, P., Casteleyn, S., Yesilada, Y., De Troyer, O., Stevens, R., Harper, S., et
al. (2005). Accessibility: a Web engineering approach. In: 14TH INTERNATIONAL
CONFERENCE ON WORLD WIDE WEB (WWW '05). Proceedings. . . , pp. 353-362.
Polberger, D. (2009). Component technology in an embedded system. 2009. 135 f.
Dissertação (Mestrado) - Department of Computer Science, Faculty of Science, Lund
University, Lund, Sweden.
Pree, W. (1995). Hot-spot-driven framework development. In: SUMMER SCHOOL
ON

REUSABLE

ARCHITECTURES

IN

OBJECT-ORIENTED

SOFTWARE

DEVELOPMENT. Proceedings. . . , pp. 123-127.
Pressman, R. (2009). Software Engineering: A Practitioner's Approach (7 ed.). New
York, NY, USA: McGraw-Hill, Inc.

104

Rawsthorne, D. A. (1996). A Pattern Language for Requirements Analysis. In:
CONFERENCE OF PATTERN LANGUAGE OF PROGRAMS - PLoP. 1996.
Monticello. Proceedings. . .
RIEHLE, D. (2000). Framework Design: a Role Modeling Approach. Tese de
Doutorado, 2000. 209 f. Tese (Doutorado) - Swiss Federal Institute of Technology,
Zurich, Swiss.
Riehle, D., & Züllighoven, H. (1996). Understanding and Using Patterns in Software
Development. In J. Vlissides, J. O. Coplien, & N. Kerth, Patterns Languages of
Program Design (Vol. 2, pp. 3-13). Addison-Wesley.
Rising, L. (1999). Patterns: A Way to Reuse Expertise. Communications Magazine,
IEEE , 37 (4), 34-36.
Robertson, S., & Robertson, J. (2006). Mastering the Requirements Process (2 ed.).
USA: Addison-Wesley Professional.
Romano, J., & Nicholas, C. (2002). Customer Relationship Management for the WebAccess Challenged: Inaccessibility of Fortune 250 Business Web Sites. International
Journal of Electronic Commerce , 7 (2), 81-117.
Rossi, G., Lyardet, F., & Schwabe, D. (2000). Patterns for E-commerce applications.
In: 5TH EUROPEAN CONFERENCE ON PATTERN LANGUAGES OF PROGRAMS
(EUROPLOP'2000). 2000. Irsee., (p. Proceedings. . .). Irsee, Germany.
Schmidt, D. C. (2006). Retrieved 2011 йил Julho from How to Hold a Writer's
Workshop: http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/
SOMMERVILLE, I. (2007). Sotware Engineering (8 ed.). Addison-Wesley.
Song, B. (2000). A General Model for Component-based Software. Dissertação de
Mestrado, 2000. 133 f. Dissertação (Mestrado) - Dalhousie University – DalTech,
Halifax, Nova Scotia.
SONZA, A. P. (2008). Ambientes Virtuais Acessíveis sob a perspectiva de usuários
com limitação visual. 2008. 313 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, Porto
Alegre.

105

Spence, I., & Probasco, L. (2000). Traceability strategies for managing requirements
with use cases. Cupertino, CA: Rational Software. 27 p.
Spinellis, D. (1999). Explore, excogitate, exploit: component mining. Computer , 32
(9), 114-116.
Szyperski, C., Gruntz, D., & Murer, S. (2002). Component Software - Beyond ObjectOriented Programming (2 ed.). (A. Press, Ed.) Addison-Wesley.
Taligent. (1994). Building Object-Oriented Frameworks. Cupertino, Calif: Taligent. 23
p.
Thatcher, J. (2009). Acesso em Janeiro de 2012, disponível em Skip Navigation
Links: http://www.jimthatcher.com
The Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2004). Guide to the Software
Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). The IEEE.
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (1998). Std 830-1998: IEEE
Recommended Practice for Software Requirements Specifications. USA.
U. K. Ministry Of Justice. (2005). Retrieved 2011 йил Julho from Disability
Discrimination Act 2005: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/13/contents
U. K. Ministry of Justice. (2010). Retrieved 2011 йил Julho from Equality Act 2010:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
U. S. Government. (1998a). Retrieved 2011 йил Julho from Amendment to Section
508 of the Rehabilitation Act: http://www.access-board.gov/sec508/guide/act.htm
U. S. Government. (1998b). Retrieved 2011 йил Julho from Section 508 Of The
Rehabilitation Act: http://section508.gov/index.cfm?fuseAction=1998Amend
United Nations. (2006). Retrieved 2011 йил Julho from UN Enable - Convention on
the

Rights

of

Persons

with

Disabilities:

http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150
Uzoka, F.-M. E., & Seleka, G. G. (2006). B2C e-commerce development in Africa:
case study of Botswana. In: 7TH ACM CONFERENCE ON ELECTRONIC
COMMERCE (EC '06). Proceedings. . . , pp. 290-295.

106

VAN GURP, J., & BOSCH, J. (2001). Design, implementation and evolution of object
oriented frameworks: concepts and guidelines. Software—Practice & Experience , 31
(3), 277-300.
van Welie, M. (2008). Retrieved 2011 йил Julho from Interaction Design Pattern
Library - Welie.com: http://www.welie.com/patterns
van Welie, M., & Trætteberg, H. (2000). Interaction Patterns in User Interfaces. In:
7TH PATTERN LANGUAGES OF PROGRAMS CONFERENCE (PLOP 2000). 2000.
Monticello. Proceedings. . . , pp. 13-16.
Wang, Z., Xu, X., & Zhan, D. (2006). A survey of Business Component Identification:
Methods and Related Techniques. International Journal of Information Technology ,
2 (4), 229-238.
Web Accessibility Initiative. (2005). Retrieved 2011 йил Julho from Conformance
Evaluation

of

Web

Sites

for

Accessibility:

http://www.w3.org/WAI/eval/conformance.html
Withall, S. (2007). Software Requirement Patterns. Microsoft Press.
WORLD BANK. (2009a). Retrieved 2011 йил Julho from Disability and Inclusive
Development

in

Latin

America

&

the

Caribbean:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/
EXTDISABILITY/0,,contentMDK:20286220~menuPK:3554754~pagePK:210058~piP
K:210062~theSitePK:282699,00.html
WORLD BANK. (2009b). Retrieved 2011 йил Julho from Social Protection (Article
28):
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/
EXTDISABILITY/0,,contentMDK:20194090~menuPK:419409~pagePK:148956~piPK:
216618~theSitePK:282699,00.html
WORLD BANK. (2010). Retrieved 2011 йил Julho from Poverty and Disability:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/
EXTDISABILITY/0,,contentMDK:20193783~menuPK:419389~pagePK:148956~piPK:
216618~theSitePK:282699,00.html

107
World Health Organization. ([s.d.]). Retrieved 2011 йил Julho from WHO |
Disabilities: http://www.who.int/topics/disabilities/en/
World Health Organization. (2010). Retrieved 2011 йил Julho from WHO | What is EAccessibility?: http://www.who.int/features/qa/50/en/index.html
World Wide Web Consortium. (1999). Retrieved 2011 йил Julho from HTML 4.01
Specification Recommendation: http://www.w3.org/standards/history/html401
World Wide Web Consortium. (2008). Retrieved 2011 йил Julho from Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0: http://www.w3.org/TR/WCAG20/
World Wide Web Consortium. (2012). Acesso em Julho de 2011, disponível em
Diversity in Web Use: www.w3.org/WAI/intro/people-use-web
WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. (s.d.). Acesso em Janeiro de 2012, disponível
em Cascading Style Sheets home page: http://www.w3.org/Style/CSS/
Zachman, J. (1987). A framework for information systems architecture. IBM Systems
Journal , 23 (3), 276-292.

108
APÊNDICE A – Casos de Uso
Caso de Uso
Ator Primário

Login (Identificação do Usuário)
Cliente
Solicitar ao cliente uma combinação de e-mail e senha para que seus dados sejam
Finalidade
usados em determinado processo.
Fluxo Principal
1 O Cliente preenche o e-mail e a senha e clica em Ok.
2 O Sistema abre a página principal do site.
Fluxo Alternativo
2.1 O usuário foi redirecionado a partir de outra página
2.1.1 O Sistema retorna para a página que chamou a tela de identificação.
3. Usuário ou senha inválido.
3.1 O Cliente informa usuário ou senha inválido e clica em Ok.
3.2 O Sistema informa “usuário e senha não conferem”.
4. O Cliente não possui um cadastro
4.1 O Cliente clica em “Cadastre-se”.
4.2 O Sistema abre a tela de cadastro.
5. O Cliente esqueceu sua senha.
5.1 O Cliente clica em “Esqueci minha senha”.
5.2 O Sistema abre a tela “Recupere a sua senha”.
6. O Cliente necessita de ajuda.
6.1 O Cliente clica em “Ajuda”.
6.2 O Sistema abre a tela “Ajuda - Login”.
7. O Cliente deseja manter seu usuário sempre conectado.
7.1 O cliente seleciona “Armazenar usuário e senha neste computador” e clica em Ok.
7.2 O sistema grava o e-mail e a senha no computador do cliente.
Requisitos Especiais (Técnicas suficientes)
Técnica
G140: separar informação e estrutura da apresentação para permitir diferentes
apresentações
G57: organizar o conteúdo em uma sequência significativa
G202: assegurar controle via teclado para todas as funcionalidades
G21: assegurar que os usuários não ficarão presos ao conteúdo
G59: colocar elementos interativos em uma ordem que sigam sequências e
relacionamentos dentro do contexto
G131: fornecer rótulos descritivos
G162: posicionar rótulos para maximizar a predição das relações
G134: validar páginas web
G192: aderir completamente às especificações
H88: usar HTML de acordo com a especificação
H71: fornecer uma descrição para grupos de controles de formulário usando elementos
Fieldset e Legend
H82: agrupar controles de formulário em Fieldset e Legend
H44: usar elementos label para associar rótulos de texto com controles do formulário
H90: indicar campos requeridos
G184: fornecer instruções em texto no início de um formulário ou de um conjunto de
controles que descrevam a entrada de dados necessária
G83: fornecer descrição textual para identificar campos requeridos que não foram
preenchidos
G85: fornecer uma descrição textual quando a entrada de dados fornecida pelo usuário
está fora dos formatos ou valores requeridos
G80: fornecer um botão submit para iniciar uma mudança de contexto
H32: fornecer botões submit
G199: fornecer feedback de sucesso quando os dados são enviados com sucesso
G91: fornecer texto para o link que descreva sua finalidade
H30: fornecer texto do link que descreva a finalidade de um link para elementos de
âncora
G53: identificar a finalidade de um link usando o texto do link combinado com o texto
da sentença envolvida.
G155: Fornecer um checkbox em conjunto com um botão submit
G139: criar um mecanismo que permita ao usuário ir diretamente aos erros
H92: incluir uma dica textual para rótulos coloridos de controles de formulário

Avaliação – Critério
Atingido
Projetista Automat.
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

Parcial
Parcial
Parcial
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Caso de Uso
Ator Primário

Hot List (Produtos em Destaque)
Cliente
Oferecer ao cliente a possibilidade de visualizar os itens mais populares sem nenhum
Finalidade
esforço adicional.
Fluxo Principal
1. O Cliente abre uma página que contenha a lista dos itens mais populares.
2. O Sistema exibe a lista com os itens mais populares.
Fluxo Alternativo
3. O Cliente deseja visualizar detalhes de um produto.
3.1 O Cliente clica em um dos itens da lista.
3.2 O Sistema exibe informações detalhadas do item selecionado.
Requisitos Especiais (Técnicas suficientes)
Técnica
G117: usar texto para transmitir informação que é transmitida por variações da
apresentação do texto
G140: separar informação e estrutura da apresentação para permitir diferentes
apresentações
G57: organizar o conteúdo em uma sequência significativa
G14: assegurar que informações transmitidas por cores diferentes também estão
disponíveis em texto
G202: assegurar controle via teclado para todas as funcionalidades
G21: assegurar que os usuários não ficarão presos ao conteúdo
G59: colocar elementos interativos em uma ordem que segue sequências e
relacionamentos dentro do contexto
G134: validar páginas web
G192: aderir completamente às especificações
H88: usar HTML de acordo com a especificação
H71: fornecer uma descrição para grupos de controles de formulário usando elementos
Fieldset e Legend
H82: agrupar controles de formulário em Fieldset e Legend
G91: fornecer texto para o link que descreva sua finalidade
H2: combinar imagem adjacente e links de texto para o mesmo recurso
H67: usar texto nulo para o atributo alt e nenhum atributo title em elementos img para
imagens que a Tecnologia Assistiva deva ignorar
G182: assegurar que dicas visuais estão disponíveis quando as diferenças de cores são
usadas para transmitir informação
H48: usar ol, ul e dl para listas ou grupos de links
G80: fornecer um botão submit para iniciar uma mudança de contexto
H32: fornecer botões submit

Projetista Automat.
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
NA
NA

Parcial
Parcial
Parcial
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Caso de Uso
Ator Primário
Finalidade
Fluxo Principal
Fluxo Alternativo

Product Page (Página do Produto)
Cliente
A página do produto deve exibir informações para o cliente antes de comprá-lo, e
ajudá-lo com o produto após a compra.
1. O Cliente clica em um produto exibido de uma lista.
2. O Sistema exibe as informações detalhadas do produto selecionado.
3. O Cliente deseja comprar o produto que está visualizando.
3.1 O Cliente clica em Adicionar ao Carrinho.
3.2 O Sistema exibe o Carrinho de Compras com o item adicionado.
4. O Cliente deseja retornar para a página de onde veio.
4.1. O Cliente clica em Voltar.
4.2. O Sistema exibe a tela de onde o usuário selecionou o produto.

Requisitos Especiais (Técnicas suficientes)
Técnica
G82: fornecer uma alternativa em texto que identifique a finalidade do conteúdo nãotextual
G177: usar texto para transmitir informação que é transmitida por variações da
apresentação do texto
G140: separar informação e estrutura da apresentação para permitir diferentes
apresentações
G57: organizar o conteúdo em uma sequência significativa
G202: assegurar controle via teclado para todas as funcionalidades
G21: assegurar que os usuários não ficarão presos ao conteúdo
G59: colocar elementos interativos em uma ordem que segue sequências e
relacionamentos dentro do contexto
G53: identificar a finalidade de um link usando o texto do link combinado com o texto
da sentença envolvida
G134: validar páginas web
G192: aderir completamente às especificações
H88: usar HTML de acordo com a especificação
G91: fornecer texto para o link que descreva sua finalidade
SCR35: tornar acessíveis ações do teclado usando o evento onclick de âncoras e botões.
G80: fornecer um botão submit para iniciar uma mudança de contexto
G199: fornecer feedback de sucesso quando os dados são enviados com sucesso
H32: fornecer botões submit
G14: assegurar que informações transmitidas por cores diferentes também estão
disponíveis em texto
G182: assegurar que dicas visuais estão disponíveis quando as diferenças de cores são
usadas para transmitir informação
G117: usar texto para transmitir informação que é transmitida por variações da
apresentação do texto
G139: criar um mecanismo que permita ao usuário ir diretamente aos erros
H92: incluir uma dica textual para rótulos coloridos

Avaliação – Critério
Atingido
Projetista Automat.
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

Parcial
Parcial
Parcial
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Caso de Uso
Ator Primário
Finalidade
Fluxo Principal
Fluxo Alternativo

Shopping Cart (Carrinho de Compras)
Cliente
Permitir aos clientes reunir todos os produtos, primeiramente, e pagar por eles de uma
única vez, posteriormente, assim que desejarem.
1. O Cliente em Adicionar ao Carrinho.
2. O Sistema exibe o Carrinho de compras com o item adicionado.
3. O Cliente deseja alterar a quantidade de um item.
3.1. O Cliente altera a quantidade de um item e clica em Atualizar Total.
3.3. O Sistema recalcula o total do item e o total do carrinho.
4. O Cliente deseja retirar um produto do carrinho.
4.1. O Cliente clica em Remover Item.
4.2. O Sistema remove o item da lista e recalcula o total do item e o total do carrinho.
5. O Cliente deseja calcular o custo do envio para determinada localidade.
5.1. O cliente preenche o CEP de entrega, seleciona a forma de envio e clica em Calcular
custo do Envio.
5.2. O sistema recalcula o total da compra.
6. O Cliente deseja retornar ao site.
6.1. O Cliente clica em Voltar às Compras.
6.2. O Sistema exibe a página principal.
7. O Cliente deseja comprar os itens existentes no carrinho.
7.1. O Cliente clica em Finalizar Pedido.
7.2. O Sistema exibe a tela de Fechamento do Pedido.
8. O Cliente tenta finalizar uma compra com o carrinho vazio
8.1 O cliente clica em Finalizar Pedido
8.2 O sistema exibe a mensagem de erro “carrinho vazio”

Requisitos Especiais (Técnicas suficientes)
Técnica
G82: fornecer uma alternativa em texto que identifique a finalidade do conteúdo nãotextual
H44: usar elementos label para associar rótulos de texto com controles do formulário
G177: usar texto para transmitir informação que é transmitida por variações da
apresentação do texto
G140: separar informação e estrutura da apresentação para permitir diferentes
G57: organizar o conteúdo em uma sequência significativa
G14: assegurar que informações transmitidas em cores diferentes estão disponíveis
também em modo somente texto
G182: assegurar que dicas visuais adicionais estão disponíveis quando as diferenças de cor
de texto são usadas para transmitir informações
G202: assegurar controle via teclado para todas as funcionalidades
G21: assegurar que os usuários não ficarão presos ao conteúdo
G59: colocar elementos interativos em uma ordem que segue sequências e
relacionamentos dentro do contexto
G53: identificar a finalidade de um link usando o texto do link combinado com o texto da
sentença envolvida
G84: fornecer uma descrição textual quando o usuário fornece uma informação que não
está na lista de valores permitidos
G131: fornecer rótulos descritivos
G162: posicionar rótulos para maximizar a predição das relações
G134: validar páginas web
G192: aderir completamente às especificações
H88: usar HTML de acordo com a especificação
H73: usar o atributo summary do elemento table para fornecer uma visão geral de tabelas
H39: usar elementos caption para associar legendas das tabelas de dados às tabelas de
H43: usar atributos id e headers para associar células de dados com cabeçalhos de células
em tabelas de dados
H51: usar o marcador table para apresentar informação tabular
H63: usar o atributo scope para associar células de cabeçalhos e células de dados em
tabelas de dados
H71: fornecer uma descrição para grupos de controles de formulário usando elementos
Fieldset e Legend
H82: agrupar controles de formulário em Fieldset e Legend
H33: completar texto do link com o atributo title
G91: fornecer texto para o link que descreva sua finalidade
H65: usar o atributo title para identificar controles do formulário quando o elemento label
não puder ser usado
H90: indicar campos requeridos

Avaliação – Critério
Atingido
Projetista Automat.
Total
Total

Parcial

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

Total
Total
Total
Total
Total

Parcial
Parcial
Parcial

NA
Total

Falhou

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
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H84: usar um botão com um elemento select para executar uma ação
G76: fornecer um mecanismo que solicite uma atualização de conteúdo em vez de realizar
uma atualização automática
G90: fornecer manipuladores de eventos disparados por teclado
SCR35: tornar acessíveis ações do teclado usando o evento onclick de âncoras e botões.
G80: fornecer um botão submit para iniciar uma mudança de contexto
G98: permitir que o usuário revise e corrija as respostas antes do envio
G199: fornecer feedback de sucesso quando os dados são enviados com sucesso
H32: fornecer botões submit
G167: usar um botão adjacente para descrever a finalidade de um campo
G83: fornecer descrição textual para identificar campos requeridos que não foram
G85: fornecer uma descrição textual quando a entrada de dados do usuário não
corresponde aos formatos ou valores requeridos
G139: criar um mecanismo que permita ao usuário ir diretamente aos erros

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
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Caso de Uso
Ator Primário
Finalidade
Fluxo Principal

Purchase Process (Processo de Compra)
Cliente
Apresentar ao cliente os passos do processo de compra.
1. O Cliente clica em Finalizar Pedido.
2. O Sistema exibe a tela de Fechamento do Pedido.
3. O Sistema exibe os Endereços de Entrega cadastrados.
4. O Cliente seleciona um Endereço de entrega.
5. O Cliente clica em Avançar.
6. O Sistema exibe as opções de Meios de Entrega.
7. O Cliente seleciona um Meio de Entrega.
8. O Cliente clica em Avançar.
9. O Sistema exibe os Meios de Pagamento.
10. O Cliente seleciona um Meio de Pagamento.
11. O Cliente clica em Avançar.
12. O Sistema exibe o Pedido
13. O Sistema exibe os detalhes do Meio de Pagamento.
14. O Cliente clica em Finalizar.
15. O Sistema processa o Pagamento.
16. O Sistema exibe o Pedido.
Fluxo Alternativo
2. O Cliente ainda não se identificou.
2.1. O Sistema solicita que o cliente se identifique.
2.2. O Cliente preenche o e-mail e a senha e clica em Ok.
2.3. O Sistema retorna para a tela de fechamento de pedido.
3. O Cliente deseja retornar ao site.
3.1. O Cliente clica em Voltar às Compras.
3.2. O Sistema exibe a página principal.
6. O Cliente deseja selecionar um novo Endereço de entrega.
6.1. O Cliente clica em Retornar.
6.2. O Sistema exibe os Endereços de Entrega cadastrados.
9. O Cliente deseja substituir a forma de Entrega.
9.1. O Cliente clica em Retornar.
9.2. O Sistema exibe as opções de Formas de Entrega.
12. O Cliente deseja substituir a Forma de Pagamento.
12.1. O Cliente clica em Retornar.
12.2. O Sistema exibe as Fomas de Pagamento.
13. A Forma de pagamento selecionada precisa ser completada.
13.1. O Cliente completa os detalhes do Meio de Pagamento e clica em Finalizar.
17. O Cliente desiste de finalizar o pedido.
17.1. O Cliente clica em Voltar às Compras
17.2. O Sistema exibe a página principal do site.
18. O Sistema identifica um erro do Cliente não fornece todos os dados para a etapa atual do processo ou fornece dados inválidos.
18.1. O Cliente não fornece todos os dados para a etapa atual do processo ou fornece dados inválidos e clica em Prosseguir
18.2. O Sistema exibe uma mensagem de erro solicitando providências do Cliente.
Avaliação – Critério
Requisitos Especiais (Técnicas suficientes)
Atingido
Técnica
Projetista Automat.
G91: fornecer texto para o link que descreva sua finalidade
Total
G177: usar texto para transmitir informação que é transmitida por variações da
apresentação do texto
Total
G140: separar informação e estrutura da apresentação para permitir diferentes
apresentações
Total
G57: organizar o conteúdo em uma sequência significativa
Total
G202: assegurar controle via teclado para todas as funcionalidades
Total
G21: assegurar que os usuários não ficarão presos ao conteúdo
Total
G59: colocar elementos interativos em uma ordem que segue sequências e
relacionamentos dentro do contexto
Total
G131: fornecer rótulos descritivos
Total
G162: posicionar rótulos para maximizar a predição das relações
Total
G134: validar páginas web
Total
Parcial
G192: aderir completamente às especificações
Total
Parcial
H88: usar HTML de acordo com a especificação
Total
Parcial
H71: fornecer uma descrição para grupos de controles de formulário usando elementos Total
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H82: agrupar controles de formulário em Fieldset e Legend

Total

H44: usar elementos label para associar rótulos de texto com controles do formulário
H90: indicar campos requeridos
G83: fornecer descrição textual para identificar campos requeridos que não foram
preenchidos
G85: fornecer uma descrição textual quando a entrada de dados fornecida pelo usuário
está fora dos formatos ou valores requeridos
H65: usar o atributo title para identificar controles do formulário quando o elemento
label não puder ser usado

Total
Total

H4: criar uma ordem de tabulação lógica para links, controles de formulário e objetos
G76: fornecer um mecanismo que solicite uma atualização de conteúdo em vez de
realizar uma atualização automática
G80: fornecer um botão submit para iniciar uma mudança de contexto
G98: permitir que o usuário revise e corrija as respostas antes do envio
G199: fornecer feedback de sucesso quando os dados são enviados com sucesso
H32: fornecer botões submit
G90: fornecer manipuladores de eventos disparados por teclado
H73: usar o atributo summary do elemento table para fornecer uma visão geral de
tabelas de dados
H39: usar elementos caption para associar legendas das tabelas de dados às tabelas de
dados
H51: usar o marcador table para apresentar informação tabular
H63: usar o atributo scope para associar células de cabeçalhos e células de dados em
tabelas de dados
H43: usar atributos id e headers para associar células de dados com cabeçalhos de
células em tabelas de dados
G14: assegurar que informações transmitidas por cores diferentes também estão
disponíveis em texto
G182: assegurar que dicas visuais estão disponíveis quando as diferenças de cores são
usadas para transmitir informação
G117: usar texto para transmitir informação que é transmitida por variações da
apresentação do texto
G139: criar um mecanismo que permita ao usuário ir diretamente aos erros
H92: incluir uma dica textual para rótulos coloridos

NA

Total
Total
Total

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
NA
Total
Total
Total
Total
Total

Falhou

115

Caso de Uso
Ator Primário
Finalidade
Fluxo Principal

Fluxo Alternativo

Contornar blocos de informação
Cliente
Criar um mecanismo que permita ao usuário navegar sequencialmente pelo conteúdo
principal da página sem passar por blocos de informação repetidos
1. O Cliente requisita uma página do sistema.
2. O Sistema exibe a página requisitada.
3. O Cliente navega pelos links de acesso direto da página e clica em um deles.
4. O Sistema posiciona o Cliente sobre o conteúdo da página solicitado.
Não se aplica

Requisitos Especiais (Técnicas suficientes)
Técnica
G1: adicionar um link no início de cada página que leve diretamente à área com o
conteúdo principal
G123: adicionar um link no início de um bloco de conteúdo repetido para ir ao final do
bloco
G124: adicionar links no início da página para cada área de conteúdo
H69: fornecer elementos de cabeçalho no início de cada seção do conteúdo
G134: validar páginas web
G192: aderir completamente às especificações
H88: usar HTML de acordo com a especificação
G91: fornecer texto para o link que descreva sua finalidade
H48: usar ol, ul e dl para listas ou grupos de links

Caso de Uso
Ator Primário
Finalidade
Fluxo Principal

Fluxo Alternativo

Avaliação – Critério
Atingido
Projetista Automat.
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

Parcial
Parcial
Parcial

Correção de erros
Cliente
Criar um mecanismo que permita ao usuário ir diretamente aos erros ocorridos durante
o processo.
1. O Cliente não fornece todos os dados para a etapa atual do processo ou fornece
dados inválidos e tenta prosseguir
2. O Sistema exibe uma lista de erros acompanhada das medidas corretivas.
3. O Cliente clica em um dos links de ações corretivas.
4. O Sistema posiciona o Cliente sobre o local que precisa de correção.
Não se aplica

Requisitos Especiais (Técnicas suficientes)
Técnica
G139: criar um mecanismo que permita ao usuário ir diretamente aos erros
G140: separar informação e estrutura da apresentação para permitir diferentes
apresentações
G57: organizar o conteúdo em uma sequência significativa
G202: assegurar controle via teclado para todas as funcionalidades
G21: assegurar que os usuários não ficarão presos ao conteúdo
G59: colocar elementos interativos em uma ordem que segue sequências e
relacionamentos dentro do contexto
G134: validar páginas web
G192: aderir completamente às especificações
H88: usar HTML de acordo com a especificação
G91: fornecer texto para o link que descreva sua finalidade
H48: usar ol, ul e dl para listas ou grupos de links

Avaliação – Critério
Atingido
Projetista Automat.
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

Parcial
Parcial
Parcial

116
APÊNDICE B – Guia de Estilos
Guia de Estilos – Arcabouço de Componentes de Comércio Eletrônico com Vistas à
Acessibilidade

1. Introdução
1.1.

Finalidade
Este documento reúne as especificações da interface gráfica do

arcabouço de componentes, e serve como uma referência para o projetista de
componentes e para o desenvolvedor da aplicação de comércio eletrônico
voltada ao atendimento de requisitos de acessibilidade.
1.2.

Escopo
Do ponto de vista do projetista dos componentes, este documento

define:


As regras a serem usadas no projeto da interface gráfica com o usuário,
respeitando requisitos de acessibilidade definidos pela W3C.
Do ponto de vista do desenvolvedor da aplicação, este documento

define:


As regras das folhas de estilo em cascata para personalizar a aparência
dos componentes



Os mnemônicos usados nos arquivos de recursos para internacionalização
dos componentes

1.3.

Público alvo

Este documento destina-se aos desenvolvedores dos componentes do
arcabouço e aos desenvolvedores de aplicações e-commerce.
1.4.

Aplicação dos padrões

A aplicação deste Guia de Estilos ocorrerá durante o projeto e o
desenvolvimento dos componentes do arcabouço e durante o desenvolvimento da
aplicação de comércio eletrônico.


Durante o projeto do componente, este documento servirá como insumo
para a Especificação dos Componentes, estabelecendo restrições e
limitações.
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Durante o desenvolvimento do componente, este documento estabelecerá
os critérios de acessibilidade do conjunto de controles em uso.



Durante o desenvolvimento da aplicação, este documento fornecerá os
critérios gerais para a personalização da interface gráfica com o usuário e
as regras de personalização das mensagens de texto.

1.5.

Como usar este documento

Este documento deve ser usado em conjunto com os seguintes artefatos:


Padrões de Interação de van Welie (E-commerce site, Login, Hotlist,
Product Page, Shopping Cart e Purchase Process), localizados em
http://www.welie.com/patterns/



Documento de Casos de Uso dos componentes de comércio eletrônico



Documento de Especificação dos Componentes



Especificação
HTML
4.01
da
W3C,
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/



Recomendações de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) versão
2.0, localizadas em http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/



Exemplos de uso de sites por pessoas com deficiências, localizados em
http://www.w3.org/WAI/intro/people-use-web

Algumas

seções

deste

Guia

de

Estilos

foram

localizada

substituídas

em

ou

complementadas por estes artefatos.
2. Visão geral da funcionalidade
Cada componente de negócio do arcabouço funcionará de modo
independente. Os componentes de negócio deste arcabouço são: Login
(identificação do usuário), Hot List (principais produtos), Product Page (detalhes
do produto), Shopping Cart (gerenciamento do carrinho de compras) e Purchase
Proccess (finalização da compra, incluindo pagamento).
Os

componentes de

negócio

podem depender

da

existência

e

funcionamento de componentes genéricos, tais como Collector, List, View, entre
outros.
A descrição de funcionamento de cada componente está contida nos
padrões de interação de van Welie.
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3. Perfis de Usuário
3.1.

Sumários dos perfis de usuário

Para detalhes, referir-se às recomendações de acessibilidade WCAG 2.0
e aos Exemplos de Uso.
Esta seção baseia-se no perfil de usuário sugerido pelo W3C para representar
uma pessoa com perda completa da visão, bem como nas recomendações do W3C
para requisitos de acessibilidade.
Consumidor ou Comprador
Descrição Geral
Consumidores ou compradores de lojas virtuais são pessoas físicas que
procuram cotar ou adquirir produtos ou serviços pela Internet, seja para si ou para
suas empresas.
Sua motivação pode vir da busca por menores preços, condições de
pagamento diferenciadas, comodidade do processo de compra, menores custos
associados à aquisição do produto.
Pessoas que compram pela Internet são usuários com conhecimento
minimamente intermediário do uso de sítios ou aplicações web.
Compradores profissionais que adquirem bens e serviços para suas
empresas utilizam constantemente este canal, pois constitui-se uma ferramenta de
trabalho; para o consumidor final, o uso da loja virtual depende do seu
comportamento de compra combinado com o produto oferecido pela loja, o que
torna imprevisível a freqüência de uso nestes casos.
Características do Usuário
A usuária está habituada a usar sistemas no formato web na intranet de sua
empresa. Ela é cega e usa um leitor de tela para interpretar o que é exibido na tela e
gera uma combinação de saída de voz com um dispositivo de saída Braille. A
usuária usa a saída de voz e navega pelos links da página com a tecla de tabulação
(para buscas rápidas no documento) e se acostumou a ouvir a saída de voz em uma
velocidade na qual seus colegas de trabalho não conseguem compreender. Ela
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utiliza o dispositivo Braille para verificar a palavra exata no texto, uma vez que este
dispositivo permite que ela leia a linguagem em uma página de modo mais preciso.
Boa parte das informações dos documentos web de sua empresa está no
formato de tabelas, o que pode dificultar a leitura por usuários que não possuem
visão. Porém, as tabelas dos documentos da sua empresa estão usando claramente
os marcadores de linhas e de colunas, de modo que seu leitor de tela consegue
interpretar, e ela pode facilmente compreender as informações contidas nestas
tabelas. Seu leitor de tela consegue ler o texto alternativo das imagens do site. Uma
vez que a usuária necessita se referir com freqüência aos códigos usados pela
seguradora (que incluem uma grande variedade de abreviaturas e acrônimos), ela
busca as expansões de abreviaturas e acrônimos na primeira vez em que estes
aparecem na página, e isto permite que ela compreenda melhor o significado das
versões reduzidas destes termos.
A usuária atualizou recentemente seu navegador para um que permite melhor
sincronização da saída de vídeo com o áudio e com a renderização Braille desta
informação. Isto permite que ela auxilie seus colegas, uma vez que a tela mostra
para seus colegas a mesma parte do documento que ela está lendo com a saída de
áudio ou com a saída Braille.
Requisitos de Acessibilidade
Os usuários necessitam de uma aplicação que respeite requisitos de
acessibilidade que atendam a perda completa da visão (cegueira).
De modo geral, os princípios abaixo serão atendidos:
Perceptível


Fornecer alternativas em texto para conteúdo não textual.



Fornecer legendas e alternativas para multimídia.



Criar um conteúdo que pode ser apresentado de diferentes maneiras,
inclusive pelas tecnologias de apoio, sem perda de significado.



Tornar mais fácil para os usuários ver e ouvir conteúdo.

Operável


Disponibilizar as funcionalidades a partir de um teclado.

120


Dar aos usuários tempo suficiente para ler e usar conteúdo.



Não utilizar o conteúdo que provoca convulsões.



Ajudar os usuários a navegar e encontrar conteúdo.

Compreensível


Tornar o texto legível e compreensível.



Tornar o conteúdo aparecer e funcionem de forma previsível.



Ajudar os utilizadores a evitar e corrigir erros.

Robusto


Maximizar a compatibilidade com as ferramentas de usuário atuais e
futuras

4. Analise do contexto da tarefa
4.1.

Análise do Ambiente de Trabalho
Análise do Ambiente de Uso da Loja Virtual
O usuário pode usar a loja virtual a partir dos mais diversos locais: seu

local de trabalho, sua casa, casa de amigos, lan houses, cafeterias, parques,
entre outros. Pode-se assumir, inclusive, que as possibilidades de locais
crescem constantemente, e isto se deve à mobilidade proporcionada pelos
dispositivos existentes.
Uma vez que exista um computador com acesso à Internet, o usuário
poderá usar a loja virtual de onde estiver.
Ambiente físico de uso da loja virtual
Diversos ambientes físicos podem ser usados, mas, por ser uma
aplicação que tem por objetivo atender os deficientes visuais, algumas
premissas são assumidas:


4.2.

O ruído do ambiente não impossibilitará o entendimento da saída de áudio
do leitor de tela pelo usuário.
Análise da Tarefa

Para detalhes, referir-se o site de padrões de van Welie.
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Esta seção corresponde ao item “Como” dos seguintes padrões de interação
de van Welie:


E-comerce site;



Login;



Hot List;



Shopping Cart;



Product Page;



Purchase Process.
Abaixo, exemplo do padrão de interação “Login” de van Welie:
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4.3.

Cenários de Tarefas

Para detalhes, referir-se ao documento Casos de Uso.
As tarefas estão contidas no documento Casos de Uso e os
equivalentes as seções do Cenário da Tarefa estão relacionados abaixo.
Guia de Estilos – Cenário da Tarefa
Tarefa
Descrição
Fluxo da Tarefa

Caso de Uso
Nome do Caso de Uso
Objetivo
Fluxo Principal
Fluxo Alternativo

O documento Casos de Uso contém casos de usos traduzidos a partir dos
seguintes Padrões de Interação de van Welie:
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E-comerce site;



Login;



Hot List;



Shopping Cart;



Product Page;



Purchase Process.
Abaixo, exemplo do caso de Uso Login:

4.4.

Modelo atual da organização das tarefas do usuário

Para detalhes, referir-se ao documento Casos de Uso e ao site de
padrões de van Welie.
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e-Commerce Site

Login

Hot List

Identificar Usuário

Selecionar Item

Product Page

Adicionar Produto
ao Carrinho

Shopping Cart

Purchase Process

Alterar Quantidade
do Produto

Identificar Usuário

Remover Produto

Selecionar Endereço
de Destino e Opções
de Entrega

Calcular Frete

Selecionar o Meio de
Pagamento

Fechar Pedido

Rever o Pedido

Confirmar e Finalizar
o Pedido

5. Capacidades e Restrições da Plataforma
Para detalhes, referir-se às recomendações WCAG 2.0, aos Exemplos
de uso e à especificação do HTML 4.01.
5.1.


Identificação da plataforma de hardware

Dispositivos de entrada
o Teclado



Dispositivos de saída
o Monitor
o Caixas acústicas ou fones de ouvido
o Dispositivo Braille (não mandatório)

5.2.


Identificação da plataforma de software e ferramentas

Leitor de tela (ex. Jaws, Windows Eyes, NVDA.)
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Navegador web compatível com HTML 4.01 (ou superior)



Conjunto de controles para GUI pertencentes ao HTML 4.01 (ex.: text input,
password, checkbox, radio button, submit button , image button, reset button,
push button, hidden control, file select, embedded image, label, option
selector, multi-line text, table)

6. Metas de Usabilidade
Para detalhes, referir-se às recomendações WCAG 2.0.
6.1.


Metas Qualitativas

Permitir que um usuário com cegueira completa realize todos os passos
necessários para concluir uma compra.

6.2.

Metas Quantitativas



Assegurar que 100% dos componentes produzidos atendam plenamente os
requisitos de acessibilidade anteriormente selecionados.



Obter nível mínimo de conformidade “A” em 100% dos componentes
produzidos.



Atingir os Critérios de Sucesso com 100% das técnicas suficientes, desde que
possuam a documentação com o procedimento de teste da técnica.

7. Modelos de reengenharia do trabalho
7.1.

Modelos de organização da reengenharia da tarefa

Esta seção não se aplica a este guia de estilos.
7.2.

Modelos de sequência da reengenharia da tarefa

Esta seção não se aplica a este guia de estilos.
8. Projeto do Modelo Conceitual
8.1.

Identificação dos Processos

Para detalhes, referir-se ao documento Casos de Uso e aos padrões de
van Welie.
Visto que o objetivo dos processos do site de comércio eletrônico não é o de
conceber

produtos

de

trabalho

identificáveis,

que

os

usuários

possam,

individualmente, criar, nomear e salvar, o modelo conceitual adotado para os
componentes é o Orientado ao Processo.
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Os processos identificados são:


Login



Exibição da Hot List



Exibição da Página do Produto



Manutenção do carrinho de compras



Processo de compra
Os padrões de interação destes processos possuem exemplos de interfaces

para serem usadas.
Abaixo, o wireframe da tela do padrão “Login”:

8.2.

Regras de Apresentação do projeto para os processos

Para detalhes, referir-se à Especificação HTML 4.01, aos padrões de van
Welie e às recomendações WCAG 2.0.
As orientações desta seção servem de sugestão ao desenvolvedor da
aplicação e não serão aplicadas pelo projetista dos componentes.
O usuário saberá o processo corrente pelos seguintes meios:


Título da página web



Cabeçalho da página
8.2.1. Conjunto de Controles
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O conjunto de controles pertence à especificação HTML 4.01, tais
como anchor, button, fieldset, submit, reset, image, password, checkbox,
radio, select, textarea, entre outros.
8.2.2. Conjunto de Controles x Critérios de Sucesso de Acessibilidade
Cada processo utiliza um conjunto de controles. Estes controles
atendem às recomendações de acessibilidade WCAG.
Processo

Login

Hot List

Product Page

Shopping
Cart

Purchase
Process

Controles
Fieldset
Textbox
Submit Button
Hyperlink
Checkbox
Span

Exemplos
Conjunto de controles do Login
Usuário, Senha
Confirmar
Esqueceu sua senha, Cadastre-se
Persistir usuário e senha
Mensagem de Erro

Critérios de sucesso
H71, H82
H44, H90, G184, G83, G85
G80, G98, G199, H32, SCR18, SCR32
G91, G53, H77
G155
G83, G85, G139, H92

Fieldset
Hyperlink
Img
Span
UL
Img
Hyperlink
Button
Submit button
Span
Span
Table
Fieldset
Hyperlink
Textbox
Img
Select
Button

Lista de Itens
Nome do produto
Imagem do Produto
Preço de Lista, Preço Promocional
Lista de itens
Foto do Produto
Zoom
Voltar às Compras
Adicionar ao Carrinho
Preço de Lista, Preço Promocional
Mensagem de Erro
Itens do Carrinho
Informações de envio
Remover item, Recalcular total
CEP de Entrega, Quantidade do Item
Meios de Pagamento
Forma de Envio
Voltar às compras

Submit Button
Span
Fieldset
Textbox
Controles
Select

Fechar Pedido, Calcular Custo do Envio
Mensagem de Erro
Meio de Envio, Forma de Pagamento
Número do Cartão, Portador, Código de Segurança
Todos os controles
Forma de Envio, Mês de Vencimento, Ano de Vencimento

H71, H82
G91, H2
H67
G14, G182
H48
H67
G91, H2, SCR37
G90, SCR35
G80, G98, G199, H32, SCR18, SCR32
G14, G182, G117
G83, G85, G139, H92
H73, H39, H43, H51, H63
H71, H82
H33, G91
H65, H90, G184, G85, G89
H37
H84, H85, G76, H65
G90, SCR35
G80, G98, G199, H32,
G167, SCR18,
SCR32
G83, G85, G139
H71, H82
H44, H90, G184, G83, G85, H65, G89
H4
H65, H85, G76

Submit Button
Button
Table
Radio
Span
Span

Concluir Pedido
Anterior, Próximo
Itens do Pedido
Endereço de Entrega, Forma de Pagamento
Sub Total, Total
Mensagem de Erro

G80, G98, G199, H32, SCR18, SCR32
G90, SCR35
H73, H39, H43, H51, H63
H71
G14, G182, G117
G83, G85,G139, H92

8.2.3. Folhas de Estilo em Cascata para componentes
Para personalizar a apresentação dos componentes, serão usadas
folhas de estilo.
Sugere-se a criação de uma folha de estilos por componente.
Componente

Controle HTML/ID

Login

Nome do Atributo CSS

Descrição

Login

Definições
gerais
do
componente
Container Principal
Link para a tela de ajuda
Container dos controles de email
Label do Email

Div/LoginTop
Hyperlink/LoginHelp
Div/LOginEmailTop

Login.Top
Login.Help
Login.Email.Top

Label/LoginEmailLabel

Login.Email.Label
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Span/LoginEmailRequire
d
Textbox/LoginEmailText
Div/LoginPassowrdTop

Login.Email.Required

Aviso “required” do email

Login.Email.Text
Login.Password.Top

Label/LoginPassowrdLab
el
Span/LoginPasswordReq
uired
Password/LoginPasswor
dText
Hyperlink/LoginForgotten

Login.Password.Label

Textbox do Email
Container dos controles
senha
Label da senha

Login.Password.Required

Aviso “required” da senha

Login.Password.Text

Campo password da senha

Login.Fogotten

Submit/LoginLogMeIn
Div/LoginStoreTop

Login.LogMeIn
Login.Store.Top

Checkbox/LoginStoreChe
ckbox
Label/LoginStoreLabel

Login.Store.Checkbox

Div/LoginRegisterTop

Login.Register.Top

Span/LoginRegisterLabel
Link/LoginRegisterLink

Login.Register.Label
Login.Register.Link
HotList

Div/HotListTop
Div/HotListItem
Hyperlink/HotListItemDet
ailsLink
Img/HotListItemImage
Span/HotListItemName
Span/HotListItemPrices
Span/HotListOfferPrice
Span/HotListOfficialPrice

HotList.Top
HotList.Item
HotList.Item.DetailsLink

Link para a tela de recuperação
de senha
Botão Confirmar
Container dos controles de
armazenamento de senha
Checkbox armazenamento de
senha
Label
armazenamento
de
senha
Container dos controles do
cadastro
Label do cadastro
Link do cadastro
Definições
gerais
do
componente
Container Principal
Produto
Link para a página do Produto

Hot List

Login.Store.Label

Div/ProductPageTop
Div/ProductPageName
Div/ProductPageLinkTop

ProductPage.Top
ProductPage.Name
ProductPage.Link.Top

Hyperlink/ProductPageLi
nkZoom
Img/ProductPageLinkIma
ge
Span/ProductPageLinkLa
bel
Div/ProductPageInformati
onTop
Span/ProductPageIfnrom
atioPrices
Span/ProductPageOfferP
rice
Span/ProductPageOfficia
lPrice
Submit/ProductPageInfor
mationAddToCart
Button/ProductPageConti
nueShopping

ProductPage.Link.Zoom

Foto do produto
Nome do produto
Grupo de Preços
Preço promocional
Preço de lista
Definições
gerais
componente
Container do produto
Nome do produto
Container do zoom
imagem do produto
Link para o zoom

ProductPage.Link.Image

Imagem do produto

ProductPage.Link.Label

Texto para o zoom da imagem

ProductPage.Information.Top
ProductPage.Information.Prices

Container dos controles
informação do produto
Grupo de Preços

ProductPage.Information.OfferPrice

Preço promocional

ProductPage.Information.OfficialPrice

Preço de lista

ProductPage.Information.AddToCart

Botão adicionar ao carrinho

ProductPage.ContinueShopping

Botão voltar às compras

ShoppingCart

Product Page

Shopping Cart

HotList.Item.Image
HotList.Item.Name
HotList.Item.Prices
HotList.Item.OfferPrice
HotList.Item.OfficialPrice
ProductPage

de

do

e

da

de

Div/ ShoppingCartTop

ShoppingCart.Top

Table/
ShoppingCartTable
Textbox/
ShoppingCartQuantityTex
tbox
Div/
ShoppingCartQuantityLin
ks
Hyperlink/
ShoppingCartItemUpdate
Link
Hyperlink/
ShoppingCartItemRemov
eLink
Span/
ShoppingCartAvailableTe
xt
Span/
ShoppingCartNotAvailabl

ShoppingCart.Table

Definições
gerais
do
componente
Container dos controles do
carrinho
Tabela com os itens do carrinho

ShoppingCart.Item.QuantityTextbox

Textbox de Quantidade do Item

ShoppingCart.Item.QuantityLinks

Grupo de links para
quantidades do item

ShoppingCart.Item.UpdateLink

Atualização dos totais

ShoppingCart.Item.RemoveLink

Remoção do item

ShoppingCart.Item.AvailableText

Texto Disponível

ShoppingCart.Item.NotAvailableText

Texto Item Indisponível

tratar
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eTExt
Span/
ShoppingCartSubTotalFo
oter
Fieldset/
ShoppingCartShippingTo
p
Label/
ShoppingCartShippingLa
bel
Span/
ShoppingCartShippingZip
Label
Span/
ShoppingCartShippingRe
quiredZip
Textbox/ShoppingCartShi
ppingZip
Select/ShoppingCartShip
pingMethod
Submit/ShoppingCartShi
ppingCalcuulate
Div/ShoppingCartShippin
gCostTop
Span/ShoppingCartShipp
ingCostLabel
Span/ShoppingCartShipp
ingCostValue
Div/ShoppingCartTotalTo
p
Span/
ShoppingCartTotalLabel
Span/
ShoppingCartTotalValue
Div/
ShoppingCartTotalButton
sTop
Button/
ShoppingCartTotalContin
ueShopping
Button/ShoppingCartChe
ckout
Purchase Process
Div/PurchaseProcessCre
ditCardTop
Span/PurchaseProcessC
reditCartTop
Label/PurchasePRocess
CreditCartLabel
Label/PurchaseProcessC
reditCardNumberRequire
d
Textbox/PurchaseProces
sCreditCardNumberText
Span/PurchaseProcessC
reditCard.CardholderTop
Label/PurchaseProcessC
reditCard.CardholderLabe
l
Span/PurchaseProcess.
CreditCard.CardholderRe
quired
Textbox/PurchaseProces
sCreditCardCardholderTe
xt
PurchaseProcess.Credit
Card.ValidUntilTop
Span/PurchaseProcessC
reditCard.ValidUntilLabel
Span/PurchaseProcess.
CreditCard.ValidUntilReq
uired
Select/PurchaseProcess.
CreditCardValidUntilMont
h
Select/PurchaseProcess.
CreditCardValidUntilYear
Span/PurchaseProcess.
CreditCardSecurityCodeT
op
Label/PurchaseProcessC
reditCardSecurityCodeLa

ShoppingCart.Subtotal.Footer

Label com valor dos itens

ShoppingCart.Shipping.Top

Container de componentes do
envio

ShoppingCart.Shipping.Label

Rótulo do envio

ShopppingCart.Shipping.ZipLabel

Label do campo CEP

ShoppingCart.Shipping.Required.Zip

Rótulo “obrigatório” do envio

ShoppingCart.Shipping.Zip

Textbox do CEP

ShoppingCart.Shipping.Method

Select do meio de envio

ShoppingCart.Shipping.Calculate

Botão Calcular

ShoppingCart.Shipping.Cost.Top
ShoppingCart.Shipping.Cost.Label

Container de controles
calculo do envio
Rótulos do custo do Envio

ShoppingCart.Shipping.Cost.Value

Valor do envio

ShoppingCart.Total.Top

Container de valores totais

ShoppingCart.Total.Label

Rótulo Valor Total

ShoppingCart.Total.Value

Valor Total

ShoppingCart.Buttons.Top

Barra de Botões

ShoppingCart.ContinueShopping

Botão voltar às compras

ShoppingCart.Checkout

Botão concluir pedido

PurchaseProcess

Definições
gerais
do
componente
Container Dados do Cartão de
Crédito
Container Número Cartão de
Crédito
Label número do cartão de
crédito
Rótulo número do cartão
Requerido

PurchaseProcess.CreditCard.Top
PurchaseProcess.CreditCard.Number.Top
PurchaseProcess.CreditCard.Number.Label
PurchaseProcess.CreditCard.Number.Requ
ired
PurchaseProcess.CreditCard.Number.Text
PurchaseProcess.CreditCard.Cardholder.T
op
PurchaseProcess.CreditCard.Cardholder.L
abel

do

Textbox do Número do Cartão
de Crédito
Container nome do portador
Label nome do portador

PurchaseProcess.CreditCard.Cardholder.R
equired

Rótulo nome
Requerido

do

portador

PurchaseProcess.CreditCard.Cardholder.T
ext

Textbox nome do portador

PurchaseProcess.CreditCard.ValidUntil.Top

Container validade

PurchaseProcess.CreditCard.ValidUntil.Lab
el
PurchaseProcess.CreditCard.ValidUntil.Re
quired

Label validade

PurchaseProcess.CreditCard.ValidUntil.Mo
nth

Select Mês de Validade

PurchaseProcess.CreditCard.ValidUntil.Yea
r
PurchaseProcess.CreditCard.SecurityCode.
Top

Select Ano de Validade

PurchaseProcess.CreditCard.SecurityCode.
Label

Label do código de segurança

Rótulo validade Requerida

Container do código segurança
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bel
Span/PurchaseProcessC
reditCardSecurityCodeRe
quired
Textbox/PurchaseProces
sCreditCardSecurityCode
Text
Div/PurchaseProcessTop
Div/PurchaseProcessThis
Step
Div/PurchaseProcesStep
Description
Div/PurchaseProcessButt
onsTop
Button/PurchaseProcess
PreviousStep
Button/PurchaseProcess
Abort
Button/PurchaseProcess
NextStep
Button/PurchaseProcess
Finish
Div/PurchaseProcessSte
pList
Div/PurchaseProcessPay
mentMethodTop
Select/PurchaseProcess
PaymentMethods
Div/PurchaseProcessShi
ppingAddressTop
Select/PurchaseProcess
ShippingAddresses
Div/PurchaseProcessShi
ppingMethodTop
Select/PurchaseProcess
ShippingMethods
Div/PurchaseProcessSte
p
Div/StepListTop
Span/StepListTaskName
Div/StepListItems
Span/StepListItemTop
Div/PurchaseProcessShi
ppingAddressStep
Div/PurchaseProcessShi
ppingMethodStep
Div/PurchaseProcessPay
mentMethodStep
Div/PurchaseProcessOrd
erStep
Div/PurchaseProcessFin
alStep
Div/PurchaseProcessOrd
erTop
Div/PurchaseProcessOrd
erItems
Table/PurchaseProcessO
rderTable
Span/PurchaseProcessO
rderSubTotalFooterLabel
Span/PurchaseProcessO
rderSubtotalFooterValue
Div/PurchaseProcessOrd
erSelectedItems
Div/PurchaseProcessOrd
erSelectedAddressTop
Span/PurchaseProcessO
rderSelectedAddressLabe
l
Span/PurchaseProcessO
rderSelectedAddressValu
e
Div/PurchaseProcessOrd
erSelectedShippingMetho
dTop
Span/PurchaseProcessO
rderSelectedShippingMet
hodLabel
Span/PurchaseProcessO
rderSelectedShippingMet

PurchaseProcess.CreditCard.SecurityCode.
Required

Rótulo código de segurança
Requerido

PurchaseProcess.CreditCard.SecurityCode.
Text

Textbox
do
segurança

PurchuseProcess.Top
PurchaseProcess.ThisStep

Container com os passos do
processo
Container do passo corrente

PurchaseProcess.StepDescription

Nome do passo corrente

PurchaseProcess.Buttons.Top

Container dos botões

PurchaseProcess.PreviousStep

Botão anterior

PurchasProcess.Abort

Botão voltar às compras

PurchaseProcess.NextStep

Botão próximo

PurchaseProcess.Finish

Botão finalizar

PurchaseProcess.StepList

Lista com os passos do
proceso
Container das formas de
pagamento
Lista de formas de pagamento

PurchaseProcess.PaymentMethod.Top
PurchaseProcess.PaymentMethods
PurchaseProcess.ShippingAddress.Top

código

de

PurchaseProcess.ShippingAddresses

Container dos endereços de
entrega
Lista de endereços de entrega

PurchaseProcess.ShippingMethod.Top

Container das formas de envio

PurchaseProcess.ShippingMethods

Lista das formas de envio

PurchaseProcess.Step

Container das etapas do
processo de compras
Container de passos
Nome na tarefa
Container com os passos
Passo do processo de compra
Container do passo Seleção do
endereço
Container do passo Seleção da
Forma de envio
Container do passo seleção da
forma de pagamento
Container do passo Pagamento
do pedido
Container do passo Final do
pedido

StepList Top
StepList TaskName
StepList Items
StepList Item Top
Div/PurchaseProcess.ShippingAddress.Ste
p
Div/PurchaseProcess.ShippingMethod.Step
Div/PurchaseProcess.PaymentMethod.Step
Div/PurchaseProcess.Order.Step
Div/PurchaseProcess.Final.Step

PurchaseProcess.Order.Top

Container dos dados do pedido

PurchaseProcess.Order.Items

Container dos itens do pedido

PurchaseProcess.Order.Table

Tabela com itens do pedido

PurchaseProcess.Order.Subtotal.Footer.La
bel
PurchaseProcess.Order.SubTotal.Footer.V
alue
PurchaseProcess.Order.Selected.Items

Rótulo do total dos itens

PurchaseProcess.Order.
Selected.Address.Top
PurchaseProcess.Order.Selected.Address.
Label

Valor do total dos itens
Container
com
os
itens
selecionados na proposta
Container dos dados do
endereço selecionado
Rótulo endereço selecionado

PurchaseProcess.Order.Selected.Address.
Value

Descrição
selecionado

do

endereço

PurchaseProcess.Order.
Selected.ShippingMethod.Top

Container do dados da forma
de envio selecionada

PurchaseProcess.Order.
Selected.ShippingMethod.Label

Rótulo
forma
selecionada

PurchaseProcess.Order.
Selected.ShippingMethod.Value

Descrição da forma de envio
selecionada

de

envio
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ErrorInformation

SkipLink

hodValue
Div/PurchaseProcessOrd
erSelectedPaymentMetho
dTop
Span/PurchaseProcessO
rderSelectedPaymentMet
hodLabel
Span/PurchaseProcessO
rderSelectedPaymentMet
hodValue
Div/PurchaseProcessOrd
erTotals
Div/PurchaseProcessOrd
erSuboTotalTop
Span/PurchaseProcessO
rderSubTotalLabel
Span/PurchaseProcessO
rderSubTotalVaue
Div/PurchaseProcessOrd
erShippingTop
Span/PurchaseProcessO
rderShippingLabel
Span/PurchaseProcessO
rderShippinValue
Div/PurchaseProcessOrd
erTotalTop
Span/PurchaseProcessO
rderTotalLabel
Span/PurchaseProcessO
rderTotalValue
Div/ErrorInformationTop
Span/ErrorInformationTitl
e
Span/ErrorInformationIte
m
Span/ErrorInformationDe
scription
Span/ErrorInformationSol
ution
Span/SkipLinkTop
a/SkipLinkItem

PurchaseProcess.Order.
Selected.PaymentMethod.Top

Container dos dados da forma
de pagamento selecionada

PurchaseProcess.Order.
Selected.PaymentMethod.Label

Rótulo da forma de pagamento
selecionada

PurchaseProcess.Order.
Selected.PaymentMethod.Value

Descrição
da
forma
pagamento selecionada

PurchaseProcess.Order.Totals

PurchaseProcess.Order.SubTotal.Label

Container com os totais do
pedido
Container das informações do
total dos itens
Rótulo total dos itens

PurchaseProcess.Order.SubTotal.Value

Valor total dos itens

PurchaseProcess.Order.ShippingTop

Container valor do envio

PurchaseProcess.Order.Shipping.Label

Rótulo valor do envio

PurchaseProcess.Order.Shipping.Value

Valor do envio

PurchaseProcess.Order.Total.Top

Container total do pedido

PurchaseProcess.Order.Total.Label

Rótulo valor do pedido

PurchaseProcess.Order.Total.Value

Valor do pedido

ErrorInformation.Top
ErrorInformation.Title

Container principal
Título da janela de erro

ErrorInformation.Item

Container da descrição e da
solução
Descrição do erro

PurchaseProcess.Order.SubTotal.Top

ErrorInformation.Description
ErrorInformation.Solution

SkipLink.Top
SkipLink.Item

de

Link para o campo com erros
contendo com sugestão de
solução
Container principal
Link para o conteúdo da página

8.2.4. Arquivos de Recursos
Para personalizar os textos e as imagens exibidos na aplicação, serão
usados arquivos de recursos.
É necessário haver um arquivo de recursos por componente
O arquivo de recursos deve ser vinculado ao componente por meio do
atributo resourcebundle.
Componente
Login

Hot List

Product Page

Nome do Atributo
forgotten
help
logmein
notregistered
password
store
title
username
error
required
from
title
to
addtocart
from
zoom
to
error

Descrição do conteúdo
Link esqueci minha senha
Link ajuda
Botão login
Link registre-se
Label senha
Label armazenar senha localmente
Título do componente
Label nome do usuário
Label mensagem de erro
Label campo requerido
Label preço de lista
Título do componente
Label preço de venda
Botão adicionar ao carrinho
Label preço de lista
Link para janela de zoom do produto
Label preço de venda
Label mensagem de erro
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Shopping Cart

Purchase Process

available
availabletext
calculate
caption
checkout
description
notavailabletext
postalcode
price
continueshopping
quantity
quantitytitle
remove
shipping
shippinginformation
shippingmethod
subtotal
summary
total
totalitem
updatetotal
required
error
error
required
previous
next
finish
back
shippingaddresstitle
shippingmethodtitle
calculateshipping
shipping
paymentmethodtitle
selectedaddress
selectedshippingmethod
selectedpaymentmethod
ordercaption
description
price
quantity
totalitem
subtotal
summary
total
cardnumber
cardholder
validuntil
validuntilmonthtitle
validuntilyeartitle
securitycode
shippinginformation
shippingmethod
creditcardtitle
stepidentifyclient
stepselectshippinaddress
stepselectspecialoptions
stepselectpaymentoptions
stepseeorder
stepconfirmandplaceorder
totalitems
orderconclusion

Cabeçalho disponível
Texto para item disponível
Botão calcular custo do envio
Título da tabela do carrinho de compras
Botão finalizar compra
Cabeçalho descrição do item
Texto para item não disponível
Label CEP para cálculo do frete
Cabeçalho preço de venda do item
Botão voltar às compras
Cabeçalho quantidade do item
Elemento title para o textbox do item
Link remover item do carrinho
Label custo do envio
Título do grupo informações para envio
Label forma de envio
Label subtotal
Sumário da tabela de itens
Label total geral
Cabeçalho total do item
Link remover item do carrinho
Label campo requerido
Label mensagem de erro
Label mensagem de erro
Label campo requerido
Botão voltar
Botão avançar
Botão finalizar
Botão voltar às compras
Título do passo selecione o endereço de entrega
Título do passo selecione a forma de envio
Botão calcular custo do envio
Label custo do envio
Título do passo selecione a forma de pagamento
Label endereço selecionado
Label forma de envio selecionada
Label forma de pagamento selecionada
Título da tabela do pedido
Cabeçalho descrição do item
Cabeçalho preço de venda do item
Cabeçalho quantidade do item
Cabeçalho total do item
Label subtotal
Sumário da tabela de pedido
Label total geral
Label número do cartão
Label portador
Label validade
Elemento title do select de mês de validade
Elemento title do select de ano de validade
Label código de segurança do cartão
Título do grupo informações para envio
Label forma de envio
Título do grupo de dados do cartão de crédito
Identificação do cliente
Seleção do endereço de entrega
Seleção da forma de envio
Seleção da forma de pagamento
Preenchimento dos dados de pagamento
Confirmação do pagamento
Label total dos itens
Mensagem de pedido gerado com sucesso

8.2.5. Protótipos de telas
Abaixo, protótipos de telas com os componentes em uso por uma aplicação
exemplo:
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8.3.

Regras de Projeto das Janelas

Por se tratar de uma aplicação orientada ao processo e que usa a plataforma
web, as janelas do navegador deverão ser usadas preferencialmente no estado
Maximizado.
8.4.

Principais dispositivos de exibição

Por se tratar de uma aplicação orientada ao processo e que usa a plataforma
web, o principal dispositivo será a janela do navegador.
Não haverá janelas intermediárias para esta aplicação.
As caixas de diálogo serão apresentas para impressão.
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8.5.

Principais caminhos de navegação

Para detalhes, referir-se à especificação do HTML 4.01.
O usuário pode navegar entre os processos por um dos seguintes
meios:


Hyperlinks



Botões
Os controles usados para navegação estarão contidos em:



Produtos exibidos na tela



Confirmações de ações



Menus das categorias dos produtos (não descritos neste guia de
estilos)



Janelas de Pesquisa e de Resultados de Pesquisa (não descritos neste
guia de estilos)



“Breadcrumbs” (não descrito neste guia de estilos)
A exibição dos controles e seus contêineres dependem do contexto da

aplicação.
9. Dispositivos de Entrada e Saída
9.1.

Monitor

Por se tratar de um projeto de acessibilidade que contempla cegueira
completa, as características do monitor usado para saída dos dados são
irrelevantes.
9.2.

Mouse/Dispositivos apontadores

Por se tratar de um projeto de acessibilidade que contempla cegueira
completa, as características do mouse usado são irrelevantes.
9.3.

Teclado
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O teclado usado pela aplicação não possui características especiais. Por se
tratar de um projeto desenvolvido no Brasil, é a aplicação suportará o teclado
com layout ABNT, o que não representa uma restrição ao projeto.
9.4.

Sons

As saídas de áudio do sistema acontecerão em virtude do uso do leitor de
tela. Isto implica no uso de caixas acústicas ou de fones de ouvido. Tais caixas e
fones não possuem características especiais.
9.5.

Outros
O usuário poderá utilizar um dispositivo de saída Braille.

10. Padrões de Projeto da Tela
As orientações desta seção servem de sugestão ao desenvolvedor da
aplicação e não serão aplicadas pelo projetista dos componentes.
10.1.

Janelas de Aplicação

A aparência das janelas da aplicação é influenciada pelo navegador em uso.
10.2.

Janelas do Processo

Cada processo será composto de uma ou mais telas.
Exemplos:


O processo de autenticação exibirá a tela Login.



O processo de compra apresentará as telas com os produtos (Hot List), os
Detalhes do Produto, o Carrinho de Compras e a tela de Confirmação da
Compra.



A confirmação de Compras seguirá diversos passos, na forma de um
Wizard.

10.3.

Projeto e Layout da Caixa de Diálogo

As caixas de diálogo presentes na aplicação são as disponibilizadas
pelo navegador em uso, e não pela própria aplicação.
A aplicação por si só não possui caixas de diálogo
A aparência das caixas de diálogo é influenciada pelo sistema operacional em
uso.
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10.4.

Projeto da Caixa de Mensagem

Preferencialmente, no lugar de caixas de mensagem, as mensagens de Erro
serão exibidas dentro da página do processo em execução (que atenda aos critérios
1.4.1 do WCAG 2.0)


Para as mensagens de Erro, será exibida uma lista de erros com fonte em
negrito e cor vermelha. Ao lado de cada mensagem de erro, aparecerá uma
mensagem com uma sugestão para a correção do erro e um hyperlink
apontando para o local da solução do problema (atendendo aos critérios
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)
Ex:
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Obs: A aparência das mensagens de erro deve ser definida pelo
desenvolvedor da aplicação.
A aparência da caixa de mensagem é influenciada pelo navegador em uso.
Quando o uso de caixa de mensagem for inevitável para mensagens de
confirmação, será usada a função confirm() do Javascript

Quando o uso de uma caixa de mensagem for inevitável para mensagens de
erro, de alerta e de informação, será usada a função alert() do Javascript

10.5.

Janelas de Ajuda

As janelas de ajuda não são componentes do escopo deste guia de
estilos. As informações contidas nesta seção servem de sugestão para o
desenvolvedor da aplicação.
10.5.1.

Aparência da Janela de Ajuda
As janelas de ajuda são janelas do navegador, divididas em:



Título do tópico da ajuda (que atenda os critérios de sucesso 2.4.6
e 2.4.10 do WCAG)



Subtítulo do tópico da ajuda (que atenda os critérios de sucesso
2.4.6 e 2.4.10 do WCAG)
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10.5.2.

Texto da Ajuda, podendo conter figuras e/ou listas (numeradas ou
não) (que atenda os critérios de sucesso 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 e
3.1.5 do WCAG)
Invocação da Ajuda do Sistema
A ajuda será chamada a partir de hyperlinks contidos nos

processos (que atenda o critério de sucesso 3.3.5 do WCAG)
10.5.3.

Estilo de Escrita da Janela de Ajuda
O estilo de escrita da janela de ajuda deve considerar
- Termos pertinentes ao domínio do negócio (loja virtual)
- Simplicidade na linguagem usada para descrever o

processo (que atenda o critério de sucesso 3.1.5 do WCAG)
11. Feedback
11.1.

Tempo de resposta
O tempo de resposta depende do contexto da aplicação, o
que não está contido no escopo deste guia de estilos.

11.2.

Manipulação de Erros

Obs.: Referir-se ao item 10.4 Projeto da Caixa de Mensagem neste
documento.
11.2.1.

Tipos de Erros do Usuário
Estão relacionados os seguintes erros:



Campos obrigatórios não preenchidos



Inconsistências no preenchimento de dados



Erros internos do sistema

11.2.2.

Diretrizes para prevenção de erros
Para as telas em que seja necessária a entrada de dados pelo

usuário, cada ação será precedida da devida orientação.
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Sempre que necessário a palavra “Obrigatório” será exibida
antes das caixas de texto. Se necessário, um exemplo do formato de
entrada será informado antes das caixas de texto.
11.2.3.

Diretrizes para recuperação de erros
A cada ocorrência de erro, será exibida uma mensagem

descrevendo o erro e o procedimento de correção e, sempre que
possível, um link que leve ao campo com preenchimento incorreto.
11.2.4.

Estilo de Escrita para Mensagens de Erro
O texto das mensagens de erro deve ser em português claro,

compreensível para pessoas que tenham um grau de instrução
minimamente equivalente ao ensino fundamental concluído, em
atendimento ao critério de sucesso 3.1.5 do WCAG.
11.3.

Informação de status
As orientações desta seção servem de sugestão ao desenvolvedor

da aplicação e não serão aplicadas pelo projetista dos componentes.
Os usuários conhecerão o processo atual por três meios
distintos:

11.4.



O título da Janela



O cabeçalho da página



O padrão “Breadcrumbs”

Dicas Visuais
As orientações desta seção servem de sugestão ao desenvolvedor

da aplicação e não serão aplicadas pelo projetista dos componentes.
Todas estas sugestões podem ser obtidas por meio do arquivo de
recursos combinado com os arquivos de folhas de estilos.


O preço de lista do produto deve ser exibido em preto, com uma
fonte menor do que o preço de venda, com o conteúdo tachado e
precedido da palavra “de” (ex. de 500,00)
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O preço de venda do produto deve ser exibido em vermelho, com
uma fonte maior do que o preço de lista, com o conteúdo em
negrito, precedido da palavra “por” (ex. por R$ 450,00).



Os campos que representam Sub Total, Total do Item, Custo do
Frete e Total Geral deverão estar em negrito e em uma fonte maior
do que a fonte padrão da tela.
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APÊNDICE C – Especificação de Componentes
Especificação
Escopo/Padrões
Nome do Padrão
E-commerce Site
Login
(Autenticar
Usuário)
Hot List
Product Page (Página do
Produto)
Shopping Cart (Carrinho
de Compras)
Purchase
Process
(Processo de Compra)

Localização
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=commerce
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=login

Finalidade
Definir o escopo do domínio
Identificar o usuário no site

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=hotlist
http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=product-page

Listar os principais produtos
Visualizar os detalhes de um produto

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=shopping-cart

Decidir
quais
produtos
comprados
Finalizar a compra e pagar

http://www.welie.com/patterns/showPattern.php?patternID=purchaseprocess

serão

Requisitos
Casos de Uso e o Modelo Conceitual do Negócio
Obs. Para cada padrão foi elaborada uma lista de substantivos e verbos
(vide documento Lista de Substantivos e Verbos)
Obs.2: Para cada padrão foi elaborado um caso de uso (vide documento
Casos de Uso).
Modelo de Caso de Uso

Modelo Conceitual do Negócio
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Especificação
Modelo de Tipos do Negócio
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146

Interfaces e Operações
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Especificação dos Componentes do Negócio

Operações do Negócio

148

149

150

151

Especificação do Componente
A especificação das regras de negócio não se aplica ao contexto deste
trabalho, dado que o produto final é um arcabouço.
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APÊNDICE D – Convite para participação no teste de acessibilidade

153
APÊNDICE E – Apresentação do Teste e do Projeto
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

157
APÊNDICE G – Questionário de Caracterização do Perfil do Usuário

158

APÊNDICE H – Questionário de avaliação de acessibilidade auxiliada por pessoas
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APÊNDICE I – Resultados dos testes via Ferramentas

Resultado dos Testes de Acessibilidade via Ferramentas
Detalhes
Componente
Total Validator
Login

HotList

Spell Check Errors
E032 - 1 instance(s): If the document language isn't the same as
the language set for spellchecking then the document will not be
spellchecked. So you may have spelling errors on this page. If
this wasn't intentional either change the language used for
spellchecking or correct the language of the document. A list of
supported languages may be found in the support pages
(displayed in new window).
HTML Errors
E620 - 1 instance(s): The most common reason for this error is
the use of a browser-specific attribute (such as 'leftmargin' in the
<body> tag), which is not part of the official HTML specification
being tested against. If the attribute is for purely for layout then
consider using CSS instead.
E649 - 3 instance(s): When intrinsic events (onclick,
onmouseover etc) are specified the default scripting language
should be specified using a Content-Script-Type HTTP header or
<meta>
tag.
See
http://www.w3.org/TR/html401/interact/scripts.html#h-18.2.2.1
(displayed in new window).
Spell Check Errors
E032 - 1 instance(s): If the document language isn't the same as
the language set for spellchecking then the document will not be
spellchecked. So you may have spelling errors on this page. If
this wasn't intentional either change the language used for
spellchecking or correct the language of the document. A list of
supported languages may be found in the support pages
(displayed in new window).
HTML Errors
E620 - 1 instance(s): The most common reason for this error is
the use of a browser-specific attribute (such as 'leftmargin' in the
<body> tag), which is not part of the official HTML specification
being tested against. If the attribute is for purely for layout then
consider using CSS instead.
E649 - 5 instance(s): When intrinsic events (onclick,
onmouseover etc) are specified the default scripting language
should be specified using a Content-Script-Type HTTP header or

Ferramenta
Wave
ALERT:
Javascript
element
ALERT: Event handler

ALERT:
element

Javascript

ALERT: Event handler

Functional Accessibility
Evaluator (FAE)
Warn
Ensure that links that point
to the same HREF use the
same link text. Links

FAE Dhtml Report

IDI Web
Accessibility
Checker
Error
there
is
no
attribute
"autocomplete"

Warn
Ensure that links that point
to the same HREF use the
same link text. Links

Each img element with
an empty alt attribute
should be removed; CSS
techniques should be
used instead.
Warn: 5 img elements
have
an
empty
alt
attribute.

Error
there

is

no

attribute

"autocomplete"

Success Criteria 1.1.1 Nontext Content (A)

Image used as anchor is
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ProductPage

ShoppingCart

<meta>
tag.
See
http://www.w3.org/TR/html401/interact/scripts.html#h-18.2.2.1
(displayed in new window).
WCAG v2 A Errors
E872 - 1 instance(s): You must provide a mechanism that allows
users to explicitly request changes of context. The intended use
of a submit button is to generate an HTTP request that submits
data entered in a form, so it is an appropriate control to use for
causing
a
change
of
context.
See
http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/H32.html (displayed in
new window)
Spell Check Errors
E032 - 1 instance(s): If the document language isn't the same as
the language set for spellchecking then the document will not be
spellchecked. So you may have spelling errors on this page. If
this wasn't intentional either change the language used for
spellchecking or correct the language of the document. A list of
supported languages may be found in the support pages
(displayed in new window).
HTML Errors
E620 - 1 instance(s): The most common reason for this error is
the use of a browser-specific attribute (such as 'leftmargin' in the
<body> tag), which is not part of the official HTML specification
being tested against. If the attribute is for purely for layout then
consider using CSS instead.
E649 - 1 instance(s): When intrinsic events (onclick,
onmouseover etc) are specified the default scripting language
should be specified using a Content-Script-Type HTTP header or
<meta>
tag.
See
http://www.w3.org/TR/html401/interact/scripts.html#h-18.2.2.1
(displayed in new window).
WCAG v2 A Errors
W866 - 1 instance(s): The 'alt' text you specified was at least 75
characters long. For long descriptions you should use the
'longdesc' attribute. See http://www.w3.org/TR/WCAG20TECHS/H45.html (displayed in new window)
Spell Check Errors
E032 - 1 instance(s): If the document language isn't the same as
the language set for spellchecking then the document will not be
spellchecked. So you may have spelling errors on this page. If
this wasn't intentional either change the language used for
spellchecking or correct the language of the document. A list of
supported languages may be found in the support pages
(displayed in new window).
HTML Errors
E620 - 1 instance(s): The most common reason for this error is
the use of a browser-specific attribute (such as 'leftmargin' in the
<body> tag), which is not part of the official HTML specification
being tested against. If the attribute is for purely for layout then
consider using CSS instead.

missing valid Alt text.
Repair: Add Alt text that
identifies the purpose or
function of the image.

ALERT:

Javascript

element

ALERT:

Very

long

alternative text

Warn

Error

The alt attribute content

there

should

"autocomplete"

not

include

is

no

attribute

redundant information with
the img element.

ALERT: Event handler

ALERT:
Unlabeled
form element with title
ALERT:
Javascript
element
ALERT: Event handler

Fail
For complex data tables,
the th elements must have
ids.
Fail
For complex data tables,
the td elements must have
headers attributes that point
to associated th header ids.
Warn
Ensure that links that point
to the same HREF use the

Each th element in a
complex data table must
have an id attribute
whose value is unique
relative to all ids on the
page.
Fail: 5 th elements
(out of 5 total in 1
complex data table) do
not meet the criteria.
Each td element in a
complex data table must
have a headers attribute
that references the id

Error
there
is
no
"autocomplete"

attribute
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E649 - 2 instance(s): When intrinsic events (onclick,
onmouseover etc) are specified the default scripting language
should be specified using a Content-Script-Type HTTP header or
<meta>
tag.
See
http://www.w3.org/TR/html401/interact/scripts.html#h-18.2.2.1
(displayed in new window).
PurchaseProcess

same link text. Links

attributes of associated th
elements.
Fail: 11 td elements
(out of 11 total in 1
complex data table) do
not meet the criteria.

Passo
1,
Seleção do
endereço
de entrega

Spell Check Errors
E032 - 1 instance(s): If the document language isn't the same as
the language set for spellchecking then the document will not be
spellchecked. So you may have spelling errors on this page. If
this wasn't intentional either change the language used for
spellchecking or correct the language of the document. A list of
supported languages may be found in the support pages
(displayed in new window).
HTML Errors
E620 - 1 instance(s): The most common reason for this error is
the use of a browser-specific attribute (such as 'leftmargin' in the
<body> tag), which is not part of the official HTML specification
being tested against. If the attribute is for purely for layout then
consider using CSS instead.

Error
there
is
no
"autocomplete"

attribute

Passo

Spell Check Errors
E032 - 1 instance(s): If the document language isn't the same as
the language set for spellchecking then the document will not be
spellchecked. So you may have spelling errors on this page. If
this wasn't intentional either change the language used for
spellchecking or correct the language of the document. A list of
supported languages may be found in the support pages
(displayed in new window).
HTML Errors
E620 - 1 instance(s): The most common reason for this error is
the use of a browser-specific attribute (such as 'leftmargin' in the
<body> tag), which is not part of the official HTML specification
being tested against. If the attribute is for purely for layout then
consider using CSS instead.

Error
there
is
no
"autocomplete"

attribute

Spell Check Errors
E032 - 1 instance(s): If the document language isn't the same as
the language set for spellchecking then the document will not be
spellchecked. So you may have spelling errors on this page. If
this wasn't intentional either change the language used for
spellchecking or correct the language of the document. A list of
supported languages may be found in the support pages
(displayed in new window).
HTML Errors
E620 - 1 instance(s): The most common reason for this error is
the use of a browser-specific attribute (such as 'leftmargin' in the
<body> tag), which is not part of the official HTML specification
being tested against. If the attribute is for purely for layout then

Error

2,

Seleção da
forma

de

envio

Passo
3,
Seleção da
forma
de
pagamento

there

is

no

"autocomplete"

attribute
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consider using CSS instead.
Passo
4,
Confirmaçã
o
e
pagamento
do pedido

Passo
5:
Exibição do
pedido

Spell Check Errors
E032 - 1 instance(s): If the document language isn't the same as
the language set for spellchecking then the document will not be
spellchecked. So you may have spelling errors on this page. If
this wasn't intentional either change the language used for
spellchecking or correct the language of the document. A list of
supported languages may be found in the support pages
(displayed in new window).
HTML Errors
E620 - 1 instance(s): The most common reason for this error is
the use of a browser-specific attribute (such as 'leftmargin' in the
<body> tag), which is not part of the official HTML specification
being tested against. If the attribute is for purely for layout then
consider using CSS instead.

Spell Check Errors
E032 - 1 instance(s): If the document language isn't the same as
the language set for spellchecking then the document will not be
spellchecked. So you may have spelling errors on this page. If
this wasn't intentional either change the language used for
spellchecking or correct the language of the document. A list of
supported languages may be found in the support pages
(displayed in new window).
HTML Errors

ALERT:
Unlabeled
form element with title

Fail
For complex data tables,
the th elements must have
ids.
Fail
For complex data tables,
the td elements must have
headers attributes that point
to associated th header ids.

Fail
For complex data tables,
the th elements must have
ids.
Data Tables
Fail
For complex data tables,
the td elements must have
headers attributes that point
to associated th header ids.

E620 - 1 instance(s): The most common reason for this error is
the use of a browser-specific attribute (such as 'leftmargin' in the
<body> tag), which is not part of the official HTML specification
being tested against. If the attribute is for purely for layout then
consider using CSS instead.

Error Information

Spell Check Errors
E032 - 1 instance(s): If the document language isn't the same as
the language set for spellchecking then the document will not be
spellchecked. So you may have spelling errors on this page. If
this wasn't intentional either change the language used for
spellchecking or correct the language of the document. A list of
supported languages may be found in the support pages

Warn
H1 elements and the title
element should use the
same word order.

Each th element in a
complex data table must
have an id attribute
whose value is unique
relative to all ids on the
page.
Fail: 4 th elements
(out of 4 total in 1
complex data table) do
not meet the criteria.
Each td element in a
complex data table must
have a headers attribute
that references the id
attributes of associated th
elements.
Fail: 9 td elements
(out of 9 total in 1
complex data table) do
not meet the criteria.
Each th element in a
complex data table must
have an id attribute
whose value is unique
relative to all ids on the
page.
Fail: 4 th elements (out of
4 total in 1 complex data
table) do not meet the
criteria.
Each td element in a
complex data table must
have a headers attribute
that references the id
attributes of associated th
elements.
Fail: 5 td elements (out of
5 total in 1 complex data
table) do not meet the
criteria.

Error
there
is
no
"autocomplete"

attribute

Error
there

is

no

attribute

"autocomplete"

Error
there
is
no
"autocomplete"

attribute
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Skip Link

(displayed in new window).
E032 - 1 instance(s): If the document language isn't the same as
the language set for spellchecking then the document will not be
spellchecked. So you may have spelling errors on this page. If
this wasn't intentional either change the language used for
spellchecking or correct the language of the document. A list of
supported languages may be found in the support pages
(displayed in new window).

Warn
H1 elements and the title
element should use the
same word order.

Error
there
is
no
"autocomplete"

attribute

Síntese dos resultados
Erro/Aviso
Aviso: idioma incorreto
Aviso: atributo HTML especifico para o
navegador
Aviso: não foi especificada a linguagem para
os eventos (onclick)
Aviso: Elemento Javascript
Aviso: Manipulador de eventos
Aviso:
Elementos
de
formulário
desacompanhados do elemento Label e que
possuem o atributo Title
Aviso: Elementos links apontam para mesmo
Href
Aviso: o atributo ALT não deve incluir texto
redundante
Erro: para tabelas complexas, cada elemento
TH deve possuir um atributo ID
Erro: para tabelas complexas, cada elemento
TD deve possuir o atributo HEADERS
associado a um id do elemento TH
Erro: Imagem usada como âncora não possui
atributo ALT
Erro: Ausência de um mecanismo que inicie
explicitamente uma mudança de contexto em
um formulário
Erro: o texto alternativo da imagem é muito
longo

Causa
O validador não possui o idioma “Português” configurado
Atributo gerado automaticamente pela ferramenta

Viola
WCAG 2.0
Não
Não

Atributos gerados automaticamente pela ferramenta

Não

X

X

O validador alerta para a existência do elemento Javascript
O validador alerta para a existência de um manipulador de
eventos
O validador alerta para a existência de campos de
formulário que não possuem Label mas que usam title

Não
Não

X
X

X
X

Identificado Em
A B C D E1
X X X X X
X X X X X

O validador alerta para existência de links de uma mesma
página que apontam para uma mesma URI.
O validador alerta para a existência de texto redundante no
atributo ALT e em texto próximo a imagem
O validador entende que a tabela existente é complexa.

Não

Sim

Sim

X

X

X

X

X

O validador entende que a tabela existente é complexa.

Sim

Sim

X

X

X

X

X

O validador entende que toda imagem contida em um link
deve possuir o atributo ALT
O componente deve estar inserido em um form HTML,
mesmo que não existam campos de formulário a serem
prenchidos.
A descrição da foto do produto é fornecida pela aplicação,
não pelo arcabouço.

Sim

Sim

X

Sim

Sim

X

Não

Não

E3
X
X

E4
X
X

E5
X
X

F
X
X

G
X
X

Identificado por
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X

X

X

E2
X
X

X

Não

X

X

X

X

Não

Legenda
Identificado em

Falso
positivo

Identificado por

X

X
X

X

X

X
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Login
Hot List
Product Page
Shopping Cart
E1. Purchase Process, Passo 1
E2. Purchase Process, Passo 2

E3. Purchase Process, Passo 3
E4. Purchase Process, Passo 4
E5. Purchase Process, Passo 5
F. Error Information
G. Skip Link

Total Validator
Wave
Functional Accessibility Evaluator (FAE)
FAE Dhtml Report
IDI Web Accessibility Checker

Soluções para os erros apontados
Descrição do Erro

Medida Corretiva/Preventiva

Erro: para tabelas complexas, cada elemento TH deve possuir um atributo ID
Erro: para tabelas complexas, cada elemento TD deve possuir o atributo
HEADERS associado a um id do elemento TH
Erro: Imagem usada como âncora não possui atributo ALT

Tratam-se de falsos positivos. Tabelas complexas são aquelas que mesclam mais de uma linha e/ou
mais de uma coluna em seu corpo, caso que não ocorre. Não há medida a ser tomada.

Erro: Ausência de um mecanismo que inicie explicitamente uma mudança de
contexto em um formulário
Erro: o texto alternativo da imagem é muito longo

Trata-se de falso positivo. Podem existir imagens sem elemento ALT contidas em links quando o
texto descreve a imagem. Não há medida a ser tomada.
Trata-se de falso positivo. O componente necessita estar contido em um form HTML para funcionar,
o que não implica a existência de campos de formulário a serem preenchido e, por conseqüência,
dispensa a existência de um mecanismo que inicie a mudança de contexto.
Ocorre por existirem produtos com nomes muito longos. Os nomes dos produtos armazenados no
banco de dados devem ser limitados a 75 caracteres para serem usados neste contexto.

Local da Correção
(Arcabouço, Aplicação,
N/A)
N/A
N/A
N/A
N/A

Aplicação
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APÊNDICE J – Resultado dos testes com auxílio de pessoas

Resultado de avaliação de acessibilidade auxiliada por pessoas
Caracterização do Voluntário
Quantidade de Participantes
Faixa etária média
Grau de instrução
Sistema Operacional que mais usa
Navegador preferido
Leitor de Tela preferido

Utilizam outras tecnologias assistivas
Tempo de uso de computadores
Local de Uso do Computador
Finalidade do uso do computador
Usa o computador para navegar na Internet
Atividades realizadas na Internet

Tipo de Deficiência
Tempo com a deficiência
Uso do leitor para tarefas com o computador
Familiaridade com comércio eletrônico

Ao comprar pela internet

Motivos que impediram as compras pela Internet

Dados gerais da avaliação
Tempo médio de duração da avaliação por voluntário
Sistema Operacional usado na avaliação e versão
Navegador usado na avaliação e versão
Leitor usado na avaliação e versão

5
34 anos
Ensino Médio
Ensino Superior
Windows XP
Windows 7
Firefox 3.6
Internet Explorer 8
Virtual Vision 6
Jaws 12
NVDA 2011.3
Não
Entre 1 e 5 anos
Mais de 5 anos
Somente em casa
Em casa e no trabalho
Somente lazer
Lazer e trabalho
Sim
Ler notícias
Ler as páginas de esportes
Transações bancárias
Ouvir rádios
Comprar produtos ou serviços
Perda Total de Visão
Mais de 5 anos
Tempo integral
Cotações
Obter informações dos produtos
Obter o telefone da central de vendas
Comprar produtos
Precisa da ajuda de outras pessoas
Não Precisa da ajuda de outras pessoas
Nunca comprou pela Internet
Não confia nos procedimentos de segurança
Não consegue obter as informações que deseja
As informações fornecidas não são claras
A navegação do sítio é complexa
É mais prático comprar por outros meios

60%
40%
60%
40%
40%
60%
20%
40%
40%
100%
20%
80%
20%
80%
20%
80%
100%
100%
20%
40%
60%
40%
100%
100%
100%
60%
40%
40%
20%
40%
20%
40%
40%
60%
60%
80%
60%

55 minutos
Windows XP
Windows 7
Internet Explorer 8
Firefox 3.6
Virtual Vision 6
NVDA 2011.3

80%
20%
60%
40%
60%
40%

Dados da avaliação por tarefa
Tarefa: Identificação do Usuário (Login)
Objetivo: fornecer usuário e senha corretos e ser direcionado para a tela de
lista de produtos
Usuários que conseguiram completar a tarefa: 100%
Sugestões feitas por usuários: 1
Problemas apontados pelos usuários ao responder o questionário:
- 4.1 Texto: A leitura das palavras e frases está sendo compreendida?
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Tarefa: Apresentação da Lista de Produtos
Objetivos: a) Reconhecer todos os produtos contidos na lista, identificando
foto, nome, preço de venda e, quando houver, o preço promocional. b) Selecionar
um dos produtos para a visualização dos detalhes
Usuários que conseguiram completar a tarefa: 100%
Sugestões feitas por usuários: 0
Tarefa: Apresentação dos Detalhes do Produto
Objetivos: a) Identificar todas as informações do Produto e adicioná-lo ao
carrinho.
Usuários que conseguiram completar a tarefa – 80%
Usuários que realizaram a tarefa parcialmente – 20%
Sugestões feitas por usuários: 0
Tarefa: Gerenciamento do Carrinho de Compras
Objetivos: a) Verificar os itens contidos no carrinho e identificar suas
informações, b) Alterar a quantidade de itens do carrinho, c) Calcular o valor do
custo do envio, d) Localizar o custo do envio, e) Prosseguir para o fechamento do
Pedido.
Usuários que conseguiram completar a tarefa - 80%
Usuários que realizaram a tarefa parcialmente - 20%
Sugestões feitas por usuários: 2
Problemas apontados pelos usuários ao responder o questionário:
- 5.2 Tabelas: Há tabelas desnecessárias no site?
- 7.3 Botões: A descrição está adequada?
- 1.3 Links: A descrição é adequada?
Tarefa: Finalizar a compra do produto
Objetivos: a) Conhecer a lista de passos da tarefa; b) Fornecer os dados
necessários para a compra, c) Verificar os itens no carrinho antes da confirmação da
compra, d) confirmar a geração do pedido,
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Usuários que conseguiram completar a tarefa – 100%
Sugestões feitas por usuários: 3
Problemas apontados pelos usuários ao responder o questionário:
- 5.2 Tabelas: Há tabelas desnecessárias no site?
- 6.4 Formulários: A ordem de tabulação está correta?
Aplicação da Avaliação e Análise dos Resultados
Todos os voluntários conseguiram atingir a última tarefa dos testes, que era a
geração do Pedido de compra.
Tarefas foram executadas parcialmente.
O pesquisador notou as seguintes situações:
d) Na tarefa Apresentação dos Detalhes do Produto, um usuário leu apenas
as informações básicas do produto (Nome, Avaliação, Disponibilidade,
Preço de Lista e Preço de Venda) e não buscou as Informações Adicionais
(Detalhes, Características e Descrição). Isto ocorreu porque o botão
Adicionar ao Carrinho entrava-se posicionado antes das Informações
Adicionais, e o usuário julgou não haver nada mais na tela a ser
conhecido, segundo resposta dada ao pesquisador;
e) Na tarefa Gerenciamento do Carrinho de Compras, um dos usuários
atualizou a quantidade de um determinado item e avançou para a próxima
tarefa. Neste momento, esperava-se que o usuário clicasse no link
Atualizar Total, posicionado após o campo Quantidade para que o valor
total do carrinho fosse atualizado. O usuário imaginou que o recálculo
acontecesse de forma automática e não compreendeu a finalidade do link
durante a tarefa;
f) Na tarefa Gerenciamento do Carrinho de Compras, um dos usuários clicou
no botão Calcular Custo do Envio mas não conseguiu localizar o valor
calculado na página;
No item a, o usuário se precipitou na operação do sistema. Em conversa com o
pesquisador, ele afirmou que se fosse uma compra real ele leria toda a página.
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O item b pode revelar um potencial problema de acessibilidade do arcabouço. Para
a solução deste problema, três ações podem ser tomadas: a inserção de um texto
explicativo na página do site que oriente o usuário a clicar no link Atualizar Total
após o preenchimento da quantidade, ou alteração via aplicação da descrição do link
para outro mais intuitivo, ou a alteração do Arcabouço para passar a descrever o
texto alternativo do link com uma mensagem semelhante a clique aqui após o
preenchimento da quantidade para atualizar o total do carrinho.
No item c, o pesquisador observou que o usuário não fez a leitura do grupo de
campos no qual a informação estava contida. De modo semelhante, o mesmo
usuário revelou dificuldade na leitura dos dados das células das tabelas. Todos os
demais voluntários conseguiram a informação do cálculo do frete usando os
recursos do leitor de tela. O pesquisador conferiu os dados do teste e notou que o
mesmo leitor de tela e o mesmo navegador do usuário que teve dificuldades foram
usados em outros testes, de modo que suspeita que o problema não esteja
relacionado à interface ou às ferramentas em uso, mas à experiência do usuário
com o navegador.
Sugestões feitas pelos usuários
Algumas dificuldades encontradas pelos usuários estão relacionadas à terminologia
usada para representar. As questões de terminologia são apoiadas mas não são
resolvidas pelo Arcabouço. A terminologia deve ser resolvida pelo arquivo de
recursos, que é preenchido pelo desenvolvedor do sítio e é usado pelo arcabouço.
Exemplos de terminologias que ficaram imprecisas segundo a opinião dos usuários:
Identificação do Usuário, Atualizar Total, Finalizar Compra.
No processo de geração do pedido, um dos usuários sugeriu que a ordem de
tabulação do botão Próximo Passo fosse alterada, de modo que este fosse
acessado imediatamente após a saída da área principal da tela. A praticidade
possivelmente obtida indiscutível, embora o aspecto pareça mais relacionado à
questão Usabilidade do que à Acessibilidade.
Problemas apontados pelos usuários
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Na visão do pesquisador, os problemas apontados pelos usuários não estão ligados
à acessibilidade do componente ou do sítio de teste, conforme discutido no quadro
seguinte.
Seq

Questão

Páginas
onde
o
problema foi relatado

1
2

Carrinho de Compras
Identificação do usuário

3

1.3 Links: A descrição é adequada?
4.1 Texto: A leitura das palavras e frases está sendo
compreendida?
5.2 Tabelas: Há tabelas desnecessárias no site?

4
5

6.4 Formulários: A ordem de tabulação está correta?
7.3 Botões: A descrição está adequada?

Carrinho de Compras e
Finalização da Compra
Finalização da Compra
Carrinho de Compras

Origem do problema
Arcabouço, Aplicação, Navegador,
Tecnologia Assistiva, Operação.
Complementar com observações
Aplicação
Aplicação
Operação
Arcabouço
Aplicação

O pesquisador entende que os problemas relatados são falso-positivos, pois estão
relacionados à terminologia conhecida pelo usuário ou ao modo como usam o
navegador.
Os problemas relatados podem ser endereçados da seguinte maneira:
d) Os problemas relatados que colocam a Aplicação como origem do problema
são solucionados com a alteração do conteúdo do arquivo de recursos que o
arcabouço lê. Desta forma, a terminologia pode ser adequada;
e) No caso dos problemas relatados com tabelas, o usuário mostrou não
conhece o uso do leitor de tela;
f) No caso da ordem de tabulação a posição do pesquisador não é definitiva
visto não ser certeza de que se trata de uma questão de acessibilidade ou de
usabilidade. No caso em questão, o usuário deveria percorrer os botões
Voltar às Compras e Passo Anterior antes de chegar ao botão Próximo
Passo, o que não implica que a ordem de tabulação esteja necessariamente
errada.
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APÊNDICE K – Resultado da Avaliação de Acessibilidade

Avaliação de acessibilidade - Resultados
1 Sumário Executivo
Este relatório descreve a conformidade do sítio modelo de comércio eletrônico
de acordo com o WCAG 2.0. O processo de revisão é descrito na seção 5.
Processo de revisão e baseia-se no método de avaliação de conformidade do W3C
como descrito no documento Avaliação de conformidade de acessibilidade para
sítios web.
Com base nesta avaliação, o sítio modelo de comércio eletrônico atingiu o
nível de conformidade A do WCAG2.0. Os resultados detalhados da revisão estão
disponíveis na seção 6. Resultados e ações recomendadas. Os recursos para
acompanhamento do estudo estão listados na seção 7. Referências.
2 Preparo para a avaliação
A avaliação de conformidade de acessibilidade do sítio web usou uma
combinação de ferramentas automatizadas de avaliação e avaliação manual
realizada pelo projetista do sítio modelo. Os resultados da avaliação deste relatório
baseiam-se na avaliação conduzida entre os

dias: 15/12/2011 e 21/01/2012.

Informações adicionais sobre o processo de avaliação estão disponíveis no
documento Avaliação de Acessibilidade – Procedimentos.
3 Sítio web revisto
Nome do sítio web e finalidade: Sítio teste para componentes de comércio
eletrônico.
Páginas Incluídas nesta revisão: PaginaLogin.xhtml; PaginaHotlist.xhtml;
PaginaProductPage.xhtml;

PaginaShoppingCart.xhtml;

PaginaPurchaseProcess.xhtml; PaginaErrorInformation.xhtml; PaginaSkipLink.xhtml.
Datas da realização da revisão: 15/12/2011 e 05/01/2012.
Idiomas do sítio web: Português e Inglês.
4 Revisores
Nome: Marcelo Alberto Piazza

173

Organização: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Informação de contado do revisor: telefone (11) 6389-2832; email:
mpiazza@ig.com.br
Expertise:
Linguagens de marcadores e ferramentas


HTML 4.01 (www.w3.org/TR/html401/)



Tidy (www.w3.org/People/Raggett/tidy)

WCAG 2.0 (www.w3.org/TR/WCAG/)
Processo de avaliação de sítios para acessibilidade
(http://www.w3.org/WAI/eval/template.html#eval)
Ferramentas de avaliação para acessibilidade em sítios web


Total

Validator

(https://addons.mozilla.org/pt-br/firefox/addon/total-

validator/)


Firefox Accessibility Extension (http://firefox.cita.uiuc.edu/)



Wave

Toolbar

–

Web

Accessibility

Evaluation

Tool

(http://wave.webaim.org/)


Functional Accessibility Evaluator (http://fae.cita.uiuc.edu/)



IDI Web Accessibility Checker (http://achecker.ca/checker/index.php)

Uso de tecnologias assistivas


Lynx (http://lynx.isc.org/release/)



NVDA NonVisual Desktop Access (http://www.nvda-project.org/ )

Projeto e desenvolvimento web (http://www.java.net)
Idiomas para contato: Português e Inglês.
5 Processo de revisão


Nível de conformidade testado: WCAG 2.0 Level A



Lista de técnicas utilizadas – Consultar documento Lista de Técnicas
Selecionadas.



Ferramentas utilizadas:
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Total Validator 7.1.0



Wave Toolbar – Web Accessibility Evaluation Tool 1.1.7



FAE – Firefox Accessibility Extension 1.5.61



FAE DHTML Report – Functional Accessibility Evaluator 1.1



IDI

Web

Accessibility

Checker

(disponível

em

http://achecker.ca/checker/index.php)


Revisões manuais:


15/12/2011



05/01/2012

6 Resultados e ações recomendadas
Este sítio web aparenta atingir o nível A de conformidade do WCAG 2.0 para
os requisitos específicos para perda completa da visão.
As ações recomendadas encontram-se nos documentos
- Resultado dos Testes de Acessibilidade via Ferramentas
- Resultados dos testes de Acessibilidade com Auxílio de Pessoas
7 Referências
WAI Guidelines and Techniques (http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html)
Evaluation

Web

Sites

for

Accessibility:

Overview

(http://www.w3.org/WAI/eval/Overview.html)
Web

Accessibility

Evaluation

Tools:

Overview

(http://www.w3.org/WAI/ER/tools/)
Review

Teams

for

Evaluating

Web

Site

Accessibility

(http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/review/reviewteams.htm)
8 Apêndices
Para verificação das condições de contorno adotadas, verificar os
documentos
- Resultado dos Testes de Acessibilidade via Ferramentas;
- Resultados dos testes de Acessibilidade com Auxílio de Pessoas.

