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RESUMO
Uma arquitetura da informação bem construída contribui para que uma
pessoa encontre com facilidade a informação que procura e é fundamental para a
usabilidade do site. Porém, ao se reorganizar o conteúdo de um site, só é possível
afirmar se houve melhoria por meio de uma avaliação de usabilidade. É importante
realizar um teste, com a participação dos usuários, com um conjunto de tarefas, para
validar a arquitetura da informação. Uma forma de conduzir uma avaliação de
usabilidade é no laboratório e outra forma é conduzir remotamente. Testes remotos
vêm sendo feitos para avaliar a usabilidade, porém, a avaliação do atributo que
determina a facilidade com que uma informação pode ser encontrada não mereceu
até o momento um estudo específico. Este trabalho estuda as técnicas usadas para
a realização de testes remotos e discute a proposta da aplicação do teste remoto
como um método para avaliar a usabilidade da organização de conteúdo. Para tanto,
realizou-se um experimento, comparando os resultados do teste no laboratório com
o teste remoto, de três formas distintas de organização de conteúdo, em termos de
tempo gasto ao realizar a tarefa e o número de visualizações de páginas ao longo da
navegação, a partir de medidas obtidas por ferramenta analítica que realiza a coleta,
medição e análise de dados. Os resultados obtidos, na tarefa de busca por
informações, puderam constatar a comprovação da possibilidade e viabilidade do
uso do teste remoto para avaliação de usabilidade da organização de conteúdo de
um site. O teste remoto conseguiu apresentar desempenho pelo menos equivalente
ou melhor que o teste no laboratório.

Palavras-chave: avaliação remota de usabilidade; teste remoto; arquitetura da
informação; organização dos itens do conteúdo.

ABSTRACT
Use of remote testing for usability evaluation of content organization of a site
A well designed information architecture contributes to a person easily find the
information they needed and is essential to the usability of the site. However, when
the contents of a site are re-arranged, a usability evaluation must be performed to
assert whether there was a real improvement. A usability test is required, with the
participation of users executing a set of tasks. One way to conduct a usability
evaluation is in the laboratory and the other way is remotely. Remote usability testing
has received some attention in research literature, yet the evaluation of the attribute
that determines the ease with which information can be found has not yet received a
specific study. This work studies the techniques used to perform remote usability
testing and discusses the proposal of the remote test as a method for evaluating the
usability of the content organization. We carried out an experiment in which we
compare laboratory and remote results, in three distinct ways of content organization,
in terms of time spent on the task and the number of page views during the
navigation, based on measurements obtained by analytic tool that performs
collection, measurement and analysis of data. The results obtained, in the searching
for information task, were able to see the possibility and feasibility of using remote
test for evaluating the usability of the content organization of the site. The remote test
was able to provide performance at least equivalent or better than laboratory test.

Keywords: remote usability evaluation; remote usability testing; information
architecture; content organization.
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1 INTRODUÇÃO
Esta Seção apresenta a motivação e o objetivo deste trabalho, os resultados
esperados e contribuições, o método de trabalho e a forma como este trabalho está
organizado.
1.1

Motivação
Atualmente, com a disponibilização de ferramentas de publicação de conteúdo

na Internet por meio de sites, é fácil produzir, armazenar e recuperar a informação.
Porém, com a constante atualização e agregação do conteúdo, decorrentes da
rápida e natural evolução das informações, o principal problema que ocorre na
maioria dos sites é que as pessoas não conseguem encontrar exatamente o que
querem. Se a pessoa não consegue encontrar, então ela não consegue usar.
Portanto, permitir que o usuário localize com facilidade a informação que procura é
fundamental para a usabilidade do site.
A arquitetura da informação de um site é a forma como o conteúdo está
organizado e estruturado e que oferece ao usuário uma navegação intuitiva. Uma
arquitetura de informação bem construída contribui para que o usuário acesse as
informações mais importantes com maior facilidade e agilidade, que permita
encontrar o que esperava dentro de um tempo aceitável.
A informação pode ser encontrada a partir da combinação de sistemas de
busca, organização, rotulação e navegação. Os sistemas de busca referem-se a
todos os componentes e estratégias disponíveis para se permitir a pesquisa de
informação. Os sistemas de organização referem-se às formas utilizadas para
categorizar a informação (em características comuns e seus relacionamentos). Os
sistemas de rotulação referem-se às formas adotadas para representar a informação
e incluem a sua terminologia. Os sistemas de navegação referem-se às formas
disponíveis para acessar e navegar entre os diversos conteúdos (MORVILLE E
ROSENFELD, 2006).
Morville e Rosenfeld (2006) apresentam a importância da arquitetura da
informação considerando os seguintes custos e valores relacionados à dificuldade
na busca da informação:
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Custo de encontrar a informação: custo do tempo adicional gasto na
procura por respostas ou o custo da frustração do cliente com um site
desorganizado.



Custo de não encontrar a informação: perda de cliente por não achar o
que procurava.



Valor da educação: educar os clientes sobre novos produtos.



Custo da construção: refazer o projeto para reduzir a dificuldade na
busca de informação.



Custo de manutenção: identificar onde colocar novos conteúdos ou
retirar algum conteúdo desatualizado.



Custo do treinamento: economia gerada se a utilização do sistema fosse
mais fácil.



Valor da marca: se o cliente não encontra, então a marca perde valor.

O mecanismo de busca é útil se o usuário já souber previamente a palavra a
ser pesquisada (SPENCER, 2010). Quando o usuário não sabe exatamente o que
está procurando, ele faz uso da combinação dos sistemas de organização, rotulação
e navegação (MORVILLE, ROSENFELD, 2006). Uma das dificuldades está em
organizar o conteúdo para fazer sentido, tão bem quanto possível, para as pessoas
que irão utilizá-lo, pois existem vários esquemas de organização da informação
(SPENCER, 2010):


Tópico: quando são utilizados os possíveis aspectos de um objeto



Cronológico: quando o tempo, bem definido ou limitado, é um atributo
principal do conteúdo



Geográfico: quando o conteúdo é baseado em localização



Ordem alfabética: quando é possível dar um nome bem conhecido ao
conteúdo



Ordem numérica: quando o conteúdo pode ser contado ou medido



Tarefa: quando precisa completar um conjunto de passos



Audiência: quando o conteúdo é destinado a um público específico bem
definido

Uma das estratégias para se alcançar uma arquitetura da informação que
atenda aos requisitos de usabilidade é trabalhar a organização, especificamente dos
itens do conteúdo de sites, pois permite a facilidade na busca da informação. Porém,
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ao reorganizar o conteúdo, só é possível afirmar se houve melhoria por meio de uma
avaliação de usabilidade. Para verificar se a arquitetura da informação está correta é
necessário um teste, com um conjunto de tarefas, para esclarecer a validação da
organização com os usuários (SPENCER, 2010).
Essa validação deve ser feita para identificar se a organização foi realizada de
uma forma e o uso ocorreu de outra. Isso pode ocorrer, por exemplo, no caso de um
site sobre vinhos, seu conteúdo poderia estar organizado alfabeticamente pelo nome
do vinho, porém, as pessoas, ao utilizar este site, poderiam preferir que seu
conteúdo estivesse organizado pelo tipo de vinho (tinto, branco, rose ou espumante),
até mesmo pelo preço ou nome do país da colheita da uva.
Uma forma de conduzir uma avaliação de usabilidade, com a participação do
usuário, é no laboratório (THOMPSON, ROZANSKI, HAAKE, 2004). Outra forma é
conduzir o teste remotamente, em que o usuário não tem contato com o moderador.
O teste em laboratório é recomendado quando existe alguma restrição na
configuração do ambiente ou na disponibilização das informações, porém, para
sites, o teste remoto é mais conveniente, pois permite ter acesso aos usuários
representativos, mesmo que esses usuários estejam dispersos geograficamente.
Ainda, o teste remoto é um método que pode ser utilizado quando os custos de
possuir ou alugar um laboratório são proibitivos ou quando o custo de deslocamento
da equipe e dos usuários ao laboratório não é viável (BOLT, TULATHIMUTTE,
2010). No teste remoto, não é necessário criar um ambiente artificial, pois o usuário
já está no seu ambiente natural, o que representa uma amostra realista do ambiente
em que os sites são utilizados (WEST, LEHMAN, 2006).
Com o aumento da popularidade das ferramentas analíticas gratuitas, que
realizam a coleta, medição e análise de dados da Internet, empresas de todos os
tamanhos estão tendo a oportunidade de mensurar os resultados gerados pelos
seus sites (WAW-BRASIL, 2008). Vigo (2007) destaca a necessidade dessas
medidas em três cenários: garantia de qualidade, recuperação de informação e
monitoramento de usabilidade. No primeiro cenário, a medição permite identificar
mudanças na usabilidade de forma a garantir a qualidade do produto ao longo do
seu ciclo de vida. No segundo cenário, os mecanismos de busca podem ser
aprimorados com os resultados da pesquisa ordenados de acordo com o critério de
usabilidade. No terceiro cenário, pode-se realizar o acompanhamento da evolução
da usabilidade, bem como permitir a comparação de sites concorrentes ou entre
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projetos alternativos. A medida também serve para especificar requisitos de
usabilidade ou de arquitetura da informação.
As medidas obtidas pelas ferramentas analíticas, a partir da execução do teste
de usabilidade, podem permitir a avaliação de usabilidade da Arquitetura da
Informação de forma remota, com usuários representativos e com a coleta
automática dos dados.
1.2

Objetivo
O objetivo principal deste trabalho é, portanto, verificar a proposta da aplicação

do teste remoto como um método para avaliar a usabilidade da organização de
conteúdo. Para tanto, são propostas as seguintes questões que essa pesquisa
procura responder:
1) Quais são as técnicas usadas para a realização de testes remotos e como
aplicá-las?
2) Qual é a diferença nos resultados quando é comparado o teste de
usabilidade no laboratório com o teste remoto?
Para responder a primeira questão, realiza-se uma pesquisa bibliográfica com
o objetivo de compreender o teste remoto e a experiência de outros autores com
essa técnica. Para responder à segunda questão, escolhe-se uma das técnicas e
planeja-se um experimento de avaliação de usabilidade de forma comparativa.
Espera-se que este trabalho sirva de apoio ao emprego da técnica de teste
remoto como subsídio para a tomada de decisão entre alternativas de organização
do conteúdo e que proporcione aos seus leitores informações sobre o uso dos dados
quantitativos das ferramentas analíticas para identificação das características de
usabilidade.
Considera-se como a principal contribuição deste trabalho, portanto, a proposta
de utilizar o teste remoto para avaliar a usabilidade da organização dos itens do
conteúdo de um site.
1.3

Método de trabalho
Para a realização deste trabalho, foram seguidos os seguintes passos:



Revisão bibliográfica
Inicialmente o autor realizou o levantamento das referências bibliográficas

relacionadas à definição de usabilidade, tipos de avaliação de usabilidade, avaliação
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remota de usabilidade, teste remoto de usabilidade, trabalhos comparativos entre
avaliação remota e no laboratório, que contempla as métricas envolvidas nessa
avaliação e suas ferramentas, bem como a organização dos itens do conteúdo de
sites. Estes temas fornecem o subsídio para sustentar a proposta de utilizar as
medidas obtidas no rastreamento da atividade do usuário, com o uso de ferramenta
analítica, por meio de teste remoto para avaliar a usabilidade da organização dos
itens do conteúdo de sites.


Experimento
Em seguida, foram determinadas as métricas para avaliar a usabilidade, bem

como a seleção e configuração de uma ferramenta analítica para obter as medidas
das métricas propostas.
O experimento foi planejado para que as tarefas cumpridas permitissem a
coleta das métricas selecionadas. Para levar em conta a arquitetura da informação,
as medidas foram obtidas a partir de três formas de organização dos itens de
conteúdo do site:


Primeira organização: esquema de organização em que as informações
estão disponíveis no primeiro nível hierárquico



Segunda

organização:

esquema

de

organização

em

que

as

informações estão disponíveis no segundo nível hierárquico


Terceira organização: esquema de organização em que as informações
estão disponíveis no terceiro ou quarto nível hierárquico

Espera-se que os resultados da primeira organização dos itens do conteúdo
sejam melhores do que os resultados da segunda organização e que os resultados
obtidos pelo teste remoto reflitam essa melhoria. Espera-se também que os
resultados da segunda organização dos itens do conteúdo sejam melhores do que
os resultados da terceira organização e que os resultados obtidos pelo teste remoto
reflitam essa melhoria.
Foram então desenvolvidas as três versões do site de acordo com a
organização dos itens de conteúdo. A partir disso, executou-se o teste piloto, com a
correção dos problemas observados e ajustes nas tarefas, ferramenta e métricas.
Corrigido os problemas e feitos os ajustes necessários, o experimento foi feito
de duas maneiras, com os participantes recrutados:
a) Grupo A: Teste no laboratório, em que um grupo de participantes executa o
teste no laboratório enquanto o moderador coleta os dados manualmente e não
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interage com o participante de qualquer maneira. Ao mesmo tempo, são coletadas
informações automaticamente.
b) Grupo B: Teste remoto, em que o grupo de participantes executa o teste
remotamente sem contato com o moderador, no qual são coletadas informações
automaticamente.
Conduziu-se um estudo comparativo entre os grupos A (laboratório) e B
(remoto) para determinar as diferenças que o efeito que o ambiente controlado tem
sobre o estudo. Ainda, os participantes de cada um desses grupos foram expostos a
diferentes formas de organização dos itens de conteúdo, o que permitiu considerar
os sistemas de organização, que é parte da arquitetura da informação


Análise dos resultados
Por último, foi realizada uma análise geral dos resultados obtidos no

experimento para cada uma das três organizações dos itens de conteúdo e para
cada ambiente (laboratório e remoto), com o objetivo de responder às questões
dessa pesquisa.
1.4

Organização do trabalho
Este trabalho está organizado em seis seções.
Na Seção 2, Avaliação Remota de Usabilidade, é apresentada a definição,

motivação e classificação da avaliação remota de usabilidade, bem como os
trabalhos acadêmicos atuais que comparam a avaliação em laboratório com a
avaliação remota.
A Seção 3, Rastreamento das Atividades do Usuário, apresenta os conceitos
relacionados à Web, as formas de obtenção dos dados e o histórico das
ferramentas. São mostradas as métricas e a preocupação sobre a privacidade
devido ao rastreamento da atividade do usuário.
Na Seção 4, Avaliação Remota de Usabilidade da Organização de Conteúdo
de um Site, apresenta a proposta de utilizar as medidas obtidas no rastreamento da
atividade do usuário por meio do teste remoto para avaliar a usabilidade da
organização dos itens de conteúdo. Exibe as métricas e a configuração da
ferramenta. Apresenta o teste piloto, a correção dos problemas encontrados e os
ajustes realizados nas tarefas, ferramenta e métricas. É apresentada a condução do
teste remoto não moderado e a ferramenta para rastrear a atividade do usuário, em
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que são descritos os passos em detalhes. Os resultados obtidos são apresentados
para cada ambiente e para cada organização dos itens de conteúdo.
A Seção 5, Análise dos Resultados e Discussões, apresenta uma análise dos
resultados encontrados para cada uma das organizações, bem como as dificuldades
encontradas, além de sugestões de melhoria. Mostra uma comparação entre o teste
remoto e o teste no laboratório, de três formas de organização dos itens de
conteúdo, e é realizada uma discussão dessas avaliações.
Ao final, na Seção 6, Conclusões, é apresentada a síntese dos resultados
obtidos, as contribuições deste trabalho e as considerações do autor. Também
apresentam ideias para trabalhos futuros.
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2 AVALIAÇÃO REMOTA DE USABILIDADE
Nesta Seção, para fundamentar os conceitos básicos que são utilizados ao
longo deste trabalho, são apresentadas as definições de usabilidade; de avaliação
da usabilidade; além da classificação dos métodos de avaliação de usabilidade. São
apresentadas a motivação em utilizar a avaliação remota com relação à avaliação no
laboratório e os tipos de avaliação remota. Também são apresentados estudos
sobre avaliação remota de usabilidade que realizam a comparação entre a avaliação
em laboratório com a avaliação remota.
2.1

Usabilidade
Nielsen (1993) define usabilidade como um atributo de qualidade que avalia

como as interfaces de usuário são fáceis de usar. Considera que a usabilidade
possui as seguintes características:


Aprendizagem (learnability): a facilidade com que o usuário possa
aprender a usar alguma coisa e mesmo um usuário sem conhecimento
prévio deve ser capaz de produzir algum trabalho satisfatoriamente



Eficiência (efficiency): a eficiência dos usuários ao usar alguma coisa,
que apresente um alto nível de produtividade



Memorização (memorability): o quanto os usuários lembram ao usar
alguma coisa, que permite a usuários ocasionais utilizarem o sistema
mesmo depois de um longo intervalo de tempo



Tratamento de erros (errors): o grau de propensão a erros deve ser o
menor possível e quando ocorrerem deve ser apresentadas soluções
simples e rápidas mesmo para usuários iniciantes.



Satisfação (satisfaction): quanto os usuários gostam de utilizar alguma
coisa por ser agradável (critério subjetivo)

Para Nielsen (1993), um método de avaliação visa encontrar problemas de
usabilidade. Um problema de usabilidade é um aspecto do sistema e/ou da
demanda sobre o usuário que torna o sistema ineficiente, difícil de usar ou
impossível de ser operado pelo usuário.
Segundo a norma ISO 9241-11 (1998), que trata sobre requisitos ergonômicos,
usabilidade é a medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos
para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação, em um
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contexto específico de uso (ambiente físico e social). Na realização de uma tarefa,
na maioria das vezes, a eficácia é medida pela taxa de sucesso e taxa de erro, a
eficiência é medida pelo tempo gasto e a satisfação é medida pelo desconforto e
atitude positiva obtida normalmente por meio de questionário.
Já a norma ISO 9126-1 (2001), que trata sobre modelo de qualidade do
produto de software, define usabilidade como uma das características de qualidade
de software (as outras características são funcionalidade, confiabilidade, eficiência,
manutenibilidade

e

portabilidade).

A

usabilidade

é

decomposta

em

sub-

características de qualidade entendidas como qualidade interna e externa do
software que podem ser medidas. A usabilidade pode ser entendida como um
conjunto de atributos de software relacionado ao esforço necessário para seu uso e
para o julgamento individual de tal uso por determinado conjunto de usuários. As
sub-características são:


Inteligibilidade (understandability): atributos do software que evidenciam
o esforço do usuário para reconhecer o conceito lógico e sua
aplicabilidade



Apreensibilidade (learnability): atributos do software que evidenciam o
esforço do usuário para aprender funcionalidades e compreender
formatos de entrada e saída



Operacionalidade (operability): atributos do software que evidenciam o
esforço do usuário para sua operação e controle de sua operação



Atratividade (attractiveness): evidencia a satisfação subjetiva do usuário
durante o uso



Conformidade (usability compliance): atributos do software que fazem
com que o software esteja de acordo com as normas, convenções ou
regulamentações previstas em lei e descrições similares relacionadas a
usabilidade.

Krug (2005) define que a usabilidade é a garantia de que uma pessoa com
habilidade e experiência comuns possa usar algo para seu propósito desejado sem
ficar frustrada com isso.
Assim, a avaliação de usabilidade de um sistema interativo tem como objetivos
gerais validar a eficácia da interação humano-computador na realização das tarefas
por parte dos usuários, verificar a eficiência desta interação de acordo com os
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recursos empregados (tempo, quantidade de incidentes, passos desnecessários,
busca de ajuda) e obter indícios da satisfação ou insatisfação (efeito subjetivo) que
ela possa trazer ao usuário. Estes objetivos devem ser pensados em relação aos
diferentes contextos de operação previstos para o sistema (ISO 9241-11, 1998).
A avaliação de usabilidade pode ser realizada sem a participação do usuário,
com inspeção, modelagem analítica ou simulação. Na inspeção, o avaliador utiliza
um conjunto de critérios ou heurísticas para identificar potenciais problemas em uma
interface. Na modelagem analítica, o avaliador emprega modelos de usuário e
interface para gerar predições de usabilidade. Na simulação, o avaliador emprega
modelos de usuário e interface para simular um usuário interagindo em uma
interface e relata os resultados desta interação (IVORY, HEARST, 2001).
Dias (2002) define a avaliação heurística como um método de inspeção
sistemático de usabilidade de sistemas interativos cujo objetivo é identificar
problemas de usabilidade que, posteriormente, serão analisados e corrigidos ao
longo do processo de desenvolvimento do sistema. Nielsen (1993) propõe um
conjunto de dez heurísticas de usabilidade:
1) Visibilidade do estado atual do sistema: O sistema deve manter o usuário
avisado do que está acontecendo por trás dos processos, por meio de
feedback em tempo hábil. O uso de barras de progressos e avisos textuais,
por exemplo, é uma prática muito utilizada;
2) Correlação entre o sistema e o mundo real: O sistema deve conter uma
analogia ao mundo real, usando um dialeto conhecido por um usuário,
coerente com o chamado modelo mental do usuário. Utilizar a frase “Erro
na transação SQL na thread 502, a query sofreu um rollback, e foi
cancelada” é muito técnico, a mesma mensagem pode obedecer a esta
proposta com a frase “Não foi possível enviar seus dados para serem
armazenados, consulte a ajuda sobre o erro 109″;
3) Controle e liberdade ao usuário: O sistema deve ser capaz de prever
possíveis erros do usuário, quando selecionam opções erradas. O sistema
deve ter mecanismos que possam desfazer os erros inseridos pelos
usuários. O usuário controla o sistema, ele pode, a qualquer momento,
abortar uma tarefa, ou desfazer uma operação e retornar ao estado
anterior;
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4) Consistência e padrões: O usuário não deve ter que se preocupar em
deduzir que palavras e situações diferentes podem significar a mesma
coisa. Ele deve entender e ter certeza. Um mesmo comando ou ação deve
ter sempre o mesmo efeito. A mesma operação deve ser apresentada na
mesma localização e deve ser formatada/apresentada da mesma maneira
para facilitar o reconhecimento. Trate coisas similares, da mesma maneira;
5) Prevenção de erros: Evitar situações de erro. Conhecer as situações que
mais provocam erros e modificar a interface para que estes erros não
ocorram;
6) Reconhecimento ao invés de memorização: O sistema deve mostrar os
elementos de diálogo e permitir que o usuário faça suas escolhas, sem a
necessidade de lembrar um comando específico;
7) Flexibilidade e eficiência de uso: Deve ser permitido que usuários não
leigos possam personalizar ou programar as ações mais freqüentes. Teclas
aceleradoras (teclas de atalho) devem ser implementados para serem
usadas por usuários mais experientes;
8) Estética

e

projeto

minimalista:

Deve-se

apresentar

exatamente

a

informação que o usuário precisa no momento, nem mais nem menos,
extremamente objetivo, evitando conteúdo não útil ou pouco usual, isso
confunde ou desacelera o uso do produto;
9) Suporte aos usuários no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de
erros: As mensagens de erro do sistema devem possuir uma redação
simples e clara que ao invés de intimidar o usuário com o erro, indique uma
saída construtiva ou possível solução;
10) Informações de ajuda e documentação: Um bom projeto deveria evitar ao
máximo à necessidade de ajuda na utilização do sistema. Ainda assim, uma
documentação com linguagem simples e objetiva deve estar sempre à
disposição do usuário, de modo que seja simples de consultar. A
documentação deve estar sempre focada nas tarefas que o usuário
costuma fazer para orientar o usuário em caso de dúvida.
Porém, para não depender somente das especialidades e conhecimentos do
profissional de usabilidade ou arquiteto da informação, a avaliação de usabilidade
pode ser realizada com a participação do usuário, com teste e investigação. No
teste, o avaliador observa usuários interagindo com a interface (para completar
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tarefas) para determinar problemas de usabilidade. Na investigação, usuários
fornecem opiniões em uma interface por meio de entrevistas e questionários
(IVORY, HEARST, 2001).
A finalidade do teste de usabilidade é entender como as pessoas interagem e
se comportam com o site. A forma tradicional de conduzir esse teste é no
laboratório, em que o especialista de usabilidade, denominado moderador, conduz a
avaliação e observa o usuário (THOMPSON, ROZANSKI, HAAKE, 2004). Outra
forma de conduzir o teste é remotamente, ou seja, com os usuários em localização
diferente do moderador, quando se utilizam ferramentas e serviços pela Internet
para a coleta dos dados comportamentais (BOLT, TULATHIMUTTE, 2010).
2.2

Avaliação remota de usabilidade
Segundo Bolt e Tulathimutte (2010), o teste de usabilidade em laboratório é

apropriado quando é necessário ter o controle sobre alguns aspectos como
segurança, equipamento ou tipo de interação. Uma situação na qual a informação é
confidencial envolve instituições bancárias e hospitais que armazenam dados
pessoais sobre as finanças e histórico de doenças. Outra situação de informação
confidencial é se o teste for de um protótipo ultra-secreto ou que possua propriedade
intelectual. Para garantir a confidencialidade não se pode permitir que as pessoas
acessem as informações a partir de qualquer computador.
Ainda, segundo esses autores, o teste de laboratório deve ser utilizado se
existir a possibilidade de problemas de configuração de ambiente, em que o usuário
precisa previamente instalar e configurar algum software específico, ou ainda, o
equipamento do usuário deve possuir configurações mínimas para executar a
aplicação a ser testada. O teste de laboratório também é recomendado em estudos
que requerem a presença física do usuário. Por exemplo, em experimento que
envolva dispositivo de rastreamento do movimento dos olhos (rastreador do olhar –
eye-tracking) ou de movimento do corpo.
Bolt e Tulathimutte (2010) afirmam que o teste de usabilidade remoto deve ser
utilizado devido à conveniência, já que o teste pode ser realizado em qualquer lugar,
principalmente

se

existe

uma

grande

distância

geográfica

dos

usuários

representativos, que limite o seu acesso, pois o custo de viagem desses usuários e
da equipe para o laboratório não é viável.
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Ainda, se a configuração do contexto de trabalho de um usuário remoto é difícil
de reproduzir no laboratório ou quando os custos de possuir ou alugar um
laboratório são proibitivos, a melhor opção é realizar o teste remotamente.
O teste de usabilidade remoto também deve ser utilizado quando é necessário
atingir um grande número de participantes para permitir a comparação de dados de
acordo com uma população específica e identificar as diferenças entre essa
população (ALBERT, TULLIS e TEDESCO, 2010).
Em resposta a essas preocupações o interesse em avaliação remota de
usabilidade tem crescido (THOMPSON, ROZANSKI e HAAKE, 2004).
No teste de usabilidade remoto não é necessário criar um ambiente artificial
com motivos artificiais. O usuário já está no seu ambiente natural, acostumado com
a configuração existente do seu equipamento (mouse, teclado, monitor e navegador
de preferência), cercado por dispositivos eletrônicos ou pessoas. Ainda, o usuário já
está no site realizando uma tarefa, motivado por suas próprias razões (BOLT,
TULATHIMUTTE, 2010). Essas condições representam uma amostra realista do
ambiente em que os sites são utilizados (WEST, LEHMAN, 2006).
2.3

Tipos de Avaliação Remota
Para Bruun, Gull, Hofmeister e Stage (2009), a avaliação remota de

usabilidade pode ser síncrona ou assíncrona.
2.3.1 Síncrona
A avaliação é síncrona quando o observador está em contato direto e
instantâneo com o participante. Também é denominada moderada, pois o
observador faz o papel de moderador, passando as tarefas, observando os
resultados e intervindo, quando necessário, ao longo da execução do teste.
Segundo West e Lehman (2006) é utilizada quando o objetivo é melhorar a
usabilidade, com foco em dados qualitativos com um número pequeno de usuários.
Na maioria das vezes, a avaliação síncrona realiza a avaliação formativa, em
que o objetivo é identificar problemas de usabilidade e refinar a interface do usuário
eliminando os problemas encontrados durante o desenvolvimento iterativo da
interface. Geralmente, os estudos formativos preocupam-se menos com as métricas
e mais com a opinião qualitativa e com a interação do participante e observador
(PREECE, ROGERS, SHARP, 2005).
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2.3.2 Assíncrona
Também é denominada não moderada e automatizada. Ocorre quando o
observador não está em contato direto e instantâneo com o participante. Segundo
West e Lehman (2006) é utilizada quando o objetivo é validar a usabilidade, com
foco em dados quantitativos com um número grande de usuários.
Na maioria das vezes, a avaliação assíncrona realiza a avaliação somativa, em
que o principal interesse é quantificar os dados de desempenho em uma interface
para comparação entre diferentes interfaces ou entre diferentes versões da mesma
interface. É necessário que a interface esteja razoavelmente completa (PREECE,
ROGERS, SHARP, 2005).
A Figura 1 ilustra a classificação da avaliação de usabilidade a partir das
definições apresentadas.

Figura 1 - Classificação da avaliação de usabilidade
Fonte: Elaborado pelo autor

Segundo Bruun (2009), os métodos que são utilizados no teste remoto não
moderado de usabilidade são classificados em: Registro Automático (auto-logging),
Incidente Crítico Relatado pelo Usuário (user-reported critical incident), Relatório
Não Estruturado de Problema (unstructured problem reporting), Fórum (forum) e
Diário (diary):


Registro Automático: é um método no qual os dados quantitativos como
páginas visitadas e tempo gasto para completar as tarefas são coletados
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e registrados em arquivos que são analisados. Este método pode
mostrar os caminhos percorridos para completar a tarefa. Para atender a
necessidade da coleta de dados qualitativos com objetivo de encontrar
problemas de usabilidade, normalmente é combinado com entrevistas e
questionários.


Incidente Crítico Relatado pelo Usuário: é um método baseado na ideia
de que o próprio usuário é capaz de reportar um problema, ao encontrar
um. Para isso, o usuário realiza um treinamento para identificar e
categorizar um problema.



Relatório Não Estruturado de Problema: é um método baseado na ideia
de que os participantes anotem os problemas de usabilidade enquanto
trabalham em um conjunto de tarefas. É chamado de não estruturado,
pois não existe um conteúdo pré-determinado a ser preenchido ao
relatar o problema.



Fórum: é um método em que os participantes relatam opiniões
detalhadas sobre a usabilidade. O fórum é utilizado como uma fonte
para obter dados qualitativos, que parte do princípio que os participantes
são mais motivados em relatar os problemas se esse relato for um
esforço colaborativo entre os participantes.



Diário: é um método no qual os participantes realizam anotações de
problemas que encontram ao longo de um período de tempo.

Uma ferramenta que pode ser enquadrada nas classificações anteriores de
método de teste remoto não moderado de usabilidade é o Amazon Mechanical Turk1
que permite o uso de inteligência humana (de qualquer pessoa no mundo) para
realizar tarefas que os computadores não conseguem realizar. É classificado como
crowdsourcing2, um modelo de produção que utiliza a inteligência e os
conhecimentos coletivos e voluntários de pessoas espalhadas pela Internet que
usam seus momentos ociosos para resolver problemas, criar conteúdo ou
desenvolver novas tecnologias. Em troca, as pessoas recebem pagamentos
(certificados de compra ou transferência bancária) para completar as tarefas.

1

Amazon Mechanical Turk: http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Mechanical_Turk

2

Crowdsourcing: http://pt.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
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2.4

Trabalhos comparativos entre avaliação remota e no laboratório
Esta dissertação procura estender diversos outros trabalhos que comparam o

teste no laboratório com o teste remoto. Foram observados o domínio do site dos
trabalhos relacionados no qual foi aplicado o teste, o método de teste utilizado
(laboratório, remoto síncrono ou remoto assíncrono) e quais métricas foram
utilizadas.
O trabalho de Thompson, Rozanski e Haake (2004) realiza a comparação entre
o teste no laboratório com o teste remoto síncrono para avaliar um site de comércio
eletrônico. Os resultados das medidas quantitativas (tempo gasto para realizar a
tarefa e número de erros) não indicaram diferenças significativas. Então, os autores
concluem que as métricas de tempo e erros podem ser aplicadas sem perdas devido
ao teste ser remoto.
O trabalho de Andreasen, Nielsen, Schroder e Stage (2007) realiza a
comparação entre três testes remotos com o teste no laboratório. Os três remotos
são: um síncrono, um assíncrono com especialista em usabilidade e um assíncrono
com usuário qualquer. Foi realizada a avaliação de uma aplicação de email. Com
relação aos resultados de medidas quantitativas, não ocorreu diferença significativa
para o número de tarefas completadas, mas houve diferença no tempo gasto para
completar a tarefa. O grupo que utilizou o método assíncrono levou mais tempo do
que o grupo síncrono. A explicação dessa diferença deve-se ao tempo de parada, ou
seja, os participantes do método assíncrono pararam durante uma tarefa e outra.
Isso mostra que a métrica de tempo obtida no assíncrono tem um valor mais próximo
de um cenário real, no qual o usuário não tem pressão em terminar a tarefa imposta
por um moderador, porém o usuário pode estar disperso sem estar concentrado na
sua tarefa. Mas mostra também a dificuldade de levar em conta esse parâmetro na
análise de eficiência, no caso de não conseguir diferenciar o tempo gasto ao realizar
a tarefa e o tempo gasto em outras atividades.
O trabalho de Bruun, Gull, Hofmeister e Stage (2009) realiza a comparação
entre três testes remotos assíncronos com o teste no laboratório. As três condições
são: incidente crítico relatado pelo usuário, fórum e diário. Foi realizada a avaliação
de uma aplicação de email. O resultado da única medida quantitativa (tempo gasto
na condução do teste de usabilidade) foi de 61 horas para a condição de laboratório,
8 horas para a condição em que o usuário relata o incidente crítico, 9 horas para a
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condição de fórum e 19 horas para a condição de diário. Isso mostra a motivação
em adotar o teste remoto assíncrono, pois leva menos tempo do que o teste no
laboratório. O tempo do laboratório inclui o tempo gasto utilizado para a configuração
do sistema, explicação ao usuário, acompanhamento do usuário na realização das
tarefas e administração do questionário, portanto, não é só o tempo gasto na
execução do teste no laboratório com os participantes.
O trabalho de West e Lehman (2006) realiza a avaliação de um site de
consulta, criação e compartilhamento de relatórios comerciais. A primeira
comparação é entre a coleta automática no laboratório com a coleta pelo
especialista em usabilidade. A segunda comparação é entre a coleta automática no
laboratório com a coleta automática fora do laboratório. As métricas quantitativas
utilizadas foram: taxa de sucesso (eficácia), tempo gasto na tarefa (eficiência), taxa
subjetiva de satisfação e taxa subjetiva de importância. Os resultados da primeira
comparação não indicaram diferenças significativas, isso indica que a informação
perdida ao remover o observador do estudo não é significante. Portanto, é razoável
utilizar a coleta automática. Os resultados da segunda comparação indicaram
diferenças para taxa de sucesso e tempo gasto na tarefa. Os participantes do grupo
remoto desistiram mais facilmente e gastaram menos tempo, porém não significou
que o grupo do laboratório teve desempenho melhor. Apenas mostra o efeito que o
ambiente controlado tem no estudo.
O trabalho de Khoo e seus colaboradores (2008) realizam o estudo de valores
medidos para sites de bibliotecas digitais. Porém, os resultados dos dados
quantitativos de período de tempo gasto para realizar a tarefa e número de
participantes que completaram a tarefa corretamente, não são utilizados para
comparação de sites, pois nesse caso são medidas que valem para o site como um
todo. Portanto, falta verificar o uso dessas medidas para a comparação entre sites e
especificamente para a organização dos itens do conteúdo desses sites.
O trabalho de Sauro e Kindlund (2005) utiliza taxa de sucesso e taxa de erros,
tempo para realizar a tarefa e coleta de questionário após cada tarefa, para avaliar a
usabilidade em termos de eficácia, eficiência e satisfação. Além de três aplicações
que executam no sistema operacional Windows3, as métricas foram obtidas de

3

Microsoft Windows: http://www.microsoft.com/windowsxp
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apenas um site, portanto, falta comprovar que essas medidas também servem para
avaliar dois sites diferentes.
O trabalho de Atterer, Wnuk e Schmidt (2006) investiga como monitorar e
rastrear a interação do usuário em sites, qualquer que seja a configuração de
servidores e navegadores. A coleta de dados (de movimento do mouse, clique do
mouse e de preenchimento de campos pelo teclado) foi realizada com a adição de
código Javascript às páginas Hyper Text Markup Language (HTML) por um proxy
Hyper Text Protocol (HTTP). Foi realizado o estudo de caso com site de enciclopédia
e de calendário. O trabalho sugere a aplicação da abordagem do rastreamento da
interação do usuário para a realização do teste de usabilidade remota. Essa
sugestão é baseada no fato de que não é necessário teste em laboratório, bem
como não precisa de requisitos de hardware e software específicos. Com isso, os
usuários podem realizar o experimento na sua própria máquina, em casa ou no
trabalho.
Na Tabela 1 é apresentada a listagem dos trabalhos relacionados.
Tabela 1 - Listagem dos trabalhos relacionados

Fonte: Elaborado pelo autor
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2.5

Considerações finais desta Seção
Nessa Seção foram apresentados os estudos sobre avaliação remota de

usabilidade, com a identificação das métricas de tempo, sucesso e erro que podem
ser utilizadas para avaliação, para fundamentar os conceitos que são utilizados ao
longo deste trabalho.
Neste trabalho, o foco é dado sobre a avaliação remota de usabilidade não
moderada, pois permite alcançar os usuários representativos e por ser um método
automatizado de coleta, medição e análise.
Pode-se observar que os trabalhos de avaliação remota de usabilidade
(THOMPSON, ROZANSKI E HAAKI, 2004; WEST E LEHMAN, 2006; ANDREASEN,
NIELSEN, SCHRODER E STAGE, 2007; BRUUN, GULL, HOFMEISTER E STAGE,
2009) concentram-se em encontrar problemas de usabilidade e abordam a
comparação do método tradicional de laboratório com o remoto síncrono e remoto
assíncrono, para identificar qual método é melhor e como melhorar a usabilidade e
não em validar a usabilidade. Os resultados mostram que os valores medidos dos
dados quantitativos podem ser utilizados para a avaliação.
Os trabalhos mostram a coleta de métricas por meio de teste remoto,
especificamente do assíncrono, porém, não foram localizados trabalhos que
mostrem o uso dessas métricas, especialmente quanto à validação da usabilidade
da Arquitetura da Informação de sites, além do uso de identificação de problemas, e
principalmente que utilizem essas métricas de forma mais padronizada. Portanto,
será abordada na Seção a seguir a padronização das métricas obtidas pelo
rastreamento da atividade do usuário.
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3

RASTREAMENTO DAS ATIVIDADES DO USUÁRIO
Nesta Seção são apresentados os conceitos e as ferramentas relacionadas à

Web Analytics, as formas como os dados do rastreamento da atividade do usuário
são obtidos e as métricas envolvidas. Também é levantada a preocupação sobre a
privacidade do usuário.
3.1

Web Analytics
A Web Analytics Association (2008) propôs a seguinte definição padrão para

Web Analytics: “Web Analytics é o rastreamento, coleta, medição, relatório e análise
de dados quantitativos da Internet, para propósitos de entendimento e otimização
(aperfeiçoamento) de sites e campanhas de propaganda na Web”.
Ao digitar um endereço (URL) no navegador, o servidor Web, além de capturar
a solicitação de um arquivo, também registra informações adicionais como nome do
arquivo, data e hora, endereço (IP), navegador do cliente e sistema operacional.
Web Analytics surgiu a partir da transformação dessa informação dos acessos
realizados ao servidor Web em métricas básicas. O registro desses eventos do uso
permite rastrear a atividade do usuário. Cada clique ou seqüência de cliques (fluxos
de cliques) em uma página que solicite um arquivo ao servidor Web pode ser
monitorado.
3.1.1 Histórico das ferramentas
O primeiro programa de análise do arquivo de registro de eventos, que foi
amplamente disponibilizado na Web, instalado na maioria dos Provedores de
Serviço da Internet (ISP) foi o Analog, escrito pelo Dr. Stephen Turner em 1995. A
Figura 2 exibe um exemplo de um relatório gerado pelo Analog4 que ilustra o número
de requisições diárias durante um período de tempo de uma semana (KAUSHIK,
2007).

4

Analog: http://www.analog.cx/
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Resumo Diário
Cada + representa 200 requisições
dia:
--Dom:
Seg:
Ter:
Qua:
Qui:
Sex:
Sáb:

#requisições
------------6191: ++++++++++++++++++++++++++++++++
9488: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9122: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9390: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9329: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8697: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6986: +++++++++++++++++++++++++++++++++++

Figura 2 - Exemplo do relatório gerado pelo Analog
Fonte: Kaushik, 2007 (Adaptado pelo autor)

Por volta de 1995 e 1996, a maioria dos usuários da Internet começaram a
expor as estatísticas Web por causa da proliferação do contador (de visitas ou de
acessos). A Figura 3 exibe um exemplo de um contador ilustrando o acesso de
número 25957 (KAUSHIK, 2007).

Figura 3 - Exemplo de um contador
Fonte: Kaushik, 2007

Alguns anos mais tarde, a empresa WebTrends5 adicionou melhorias
significativas ao conversor do arquivo de registro de eventos, como dispor os
resultados em tabelas e exibir gráficos. A Figura 4 exibe um exemplo de um relatório
gerado pelo WebTrends, em que ilustra o número de visitas diárias durante um
período de tempo (KAUSHIK, 2007).

5

WebTrends: http://www.webtrends.com
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Tendências de Visitas
2242ral
2173ral
2105ral
2036ral
1968ral
1900ral

Visitas

Figura 4 - Exemplo de um relatório gerado pelo WebTrends
Fonte: Kaushik, 2007 (Adaptado pelo autor)

Depois, o próximo passo na evolução de Web Analytics foi a introdução da
cobertura do site (site overlay). Escolhida a página e um período de tempo, é
mostrado exatamente onde o visitante clicou, permitindo entender o comportamento
do cliente pelos cliques. A Figura 5 mostra o percentual do número total de visitas
que efetuaram cliques sobre cada um dos links (KAUSHIK, 2007).

Figura 5 - Exemplo do relatório de cobertura
Fonte: Google Analytics, 2008
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Em 2007, quando Kaushik editou seu trabalho, existiam quatro grandes
fornecedores de Web Analytics no mercado mundial: CoreMetrics, Omniture,
WebTrends e WebSideStory. Existiam também outros fornecedores de Web
Analytics no mercado como Unica, indexTools e ClickTracks, e muitas soluções
como os produtos open-source AWStats, WebAnalizer e StatsCounter (KAUSHIK,
2007).
No 1º Estudo do Mercado Brasileiro de Web Analytics com dados de 2008, o
Google Analytics, do Google, era a ferramenta que dominava o mercado de Web
Analytics, com 34%, seguido pela Omniture com 5%, WebTrends Live com 4%,
Predicta e Certifica com 1%. Outros (<1%) correspondiam a 5%. Nenhum 50%. A
Figura 6 ilustra o gráfico do percentual das ferramentas utilizadas em 2008 no
mercado brasileiro (WA CONSULTING, 2009).
Mercado Brasileiro de Web Analytics - 2008
Outros (<1%)
Predicta
Certifica
WebTrends Live
5%
1%
1%
4%
Omniture
5%
Nenhum(*)
50%
GA
34%

(*) Não possuem Web Analytics com tag em Javascript

Figura 6 - Mercado brasileiro de Web Analytics (2008)
Fonte: WA Consulting, 2009 (Adaptado pelo autor)

Já no 2º Estudo do Mercado Brasileiro de Web Analytics, com dados de 2009,
a participação do Google Analytics, do Google, cresceu para 54%, claramente
dominando o mercado de Web Analytics, seguido pela Omniture com 8%,
WebTrends Live com 6%, Predicta com 2% e AT Internet com 1%. Outros (<1%)
correspondem a 3%. A fatia de sites sem medida caiu para 26%, evidenciando
claramente a preocupação dos administradores com as estatísticas de uso e de
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conversão. A Figura 7 ilustra o gráfico do percentual das ferramentas utilizadas em
2009 no mercado brasileiro (WA CONSULTING, 2010).
Mercado Brasileiro de Web Analytics - 2009
Outros (<1%)
ATI Predicta
3%
2%
1%
Nenhum(*)
26%

WebTrends Live
6%
Omniture
8%

GA
54%

(*) Não possuem Web Analytics com tag em Javascript

Figura 7 - Mercado brasileiro de Web Analytics (2009)
Fonte: WA Consulting, 2010 (Adaptado pelo autor)

O ritmo de inovação no mundo de Web Analytics continua com novas e fáceis
maneiras de visualizar conjuntos complexos de dados a partir das interações com o
site. Uma dessas recentes inovações são os mapas de calor (heat maps) da
CrazyEgg. Um mapa de calor ilustra os conjuntos (clusters) de cliques em uma
página e utilizam cores para indicar a densidade desses cliques (quanto mais claro a
cor, mais cliques ao redor). A Figura 8 exibe um exemplo de um relatório de mapa
de calor da CrazyEgg6 (KAUSHIK, 2007).

6

CrazyEgg: http://www.crazyegg.com/
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Figura 8 - Exemplo do relatório de mapa de calor do CrazyEgg
(quanto mais verde e vermelho, mais cliques ao redor)
Fonte: Eddison-Media, 2009

Com o aumento da popularidade das ferramentas analíticas gratuitas, que
rastreiam a atividade do usuário, as empresas estão tendo a oportunidade de
mensurar os resultados gerados pelos seus sites (WAW-BRASIL, 2008). Com essas
ferramentas, pode-se analisar a visita (quais páginas o usuário acessou, quanto
tempo o usuário gastou, como realizou a navegação), monitorar visitas de diferentes
países, monitorar página de entrada e de saída, identificar páginas mais populares,
identificar a fonte que um usuário utilizou para alcançar o site e, caso esse usuário
usou um mecanismo de busca, qual palavra-chave foi utilizada (BOLT,
TULATHIMUTTE, 2010).
3.2

Formas de obtenção dos dados
Segundo Kaushik (2007), existem quatro formas de obter os dados a partir do

fluxo de cliques (clickstream): Web Logs, Web Beacons, Javascript Tags e Packet
Sniffing.
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3.2.1 Web Logs
Segundo Kaushik (2007), Web Logs foram criados para capturar todos os
acessos ao servidor Web, que contempla requisições de imagens, páginas de erros,
tráfego de robôs, arquivos de formatação de estilo (CSS).
A Figura 9 mostra um simples esquema da maneira que Web Logs capturam
os dados.

Figura 9 - Maneira que os Web Logs capturam os dados
Fonte: Kaushik, 2007

Segundo Kaushik (2007), Web Logs devem ser utilizados para analisar o
comportamento dos robôs dos mecanismos de busca, e para medir o sucesso dos
esforços de otimização dos mecanismos de busca (Search Engine Optimization –
SEO). Não são plenamente adequados para capturar informações de usabilidade,
pois os Provedores de Serviço da Internet (Internet Service Providers – ISP) e
servidores proxy realizam uma cópia das páginas (page caching), portanto, quando
uma requisição é feita para o ISP, o ISP possui a página em cache e fornece a cópia
ao invés do arquivo no servidor Web. Com isso, não existirá uma entrada dessa
requisição no arquivo e dessa forma não será possível obter informações, nem
identificar a requisição de um usuário.
3.2.2 Web Beacons
Segundo Kaushik (2007), Web Beacons usualmente apresentados como
imagens transparentes de 1 x 1 pixel que são colocadas nas páginas por meio da
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tag HTML img src. Essas imagens são normalmente armazenadas em servidores
terceiros – diferente do servidor que disponibiliza as páginas. Foram desenvolvidos
para identificar quantas pessoas viram o anúncio, quantas pessoas clicaram no
anúncio, quantas pessoas que foram expostas ao anúncio eram o mesmo indivíduo
e qual anúncio funciona melhor (imagem ou texto).
A Figura 10 mostra um simples esquema da maneira como os dados são
capturados pelos Web Beacons.

Figura 10 - Maneira que os Web Beacons capturam os dados
Fonte: Kaushik, 2007

Web Beacons podem ser utilizados para coletar dados de vários sites e
domínios, conforme ilustra a Figura 11.
Segundo Kaushik (2007), Web Beacons também são utilizados em emails
(como emails de notícias ou promocionais). Funciona como se fosse uma página, a
imagem é requisitada quando o email é carregado no leitor de email e os dados
sobre a visualização do conteúdo são enviados de volta ao servidor e registrados.
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Dados típicos incluem que o email foi lido, por quem (endereço eletrônico) e
quaisquer outros parâmetros que possam estar concatenados no email. Portanto,
Web Beacons serve para rastrear o comportamento do usuário ao longo de vários
sites ou rastrear taxas de visualização de emails. Porém, se a visualização das
imagens estiver desabilitada nos programas de leitura de email (padrão utilizado na
maioria dos programas como Microsoft Office Outlook e Google Gmail) ou em alguns
navegadores, os dados não poderão ser coletados.

45

Figura 11 - Maneira que os Web Beacons capturam os dados de vários sites
Fonte: Kaushik, 2007

3.2.3 Javascript Tags
Até o ano de 2000, com a popularidade da Web crescendo exponencialmente,
empresas

como

Accrue,

WebTrends,

WedSideStory

e

CoreMetrics

se

estabeleceram como os principais fornecedores com soluções cada vez mais
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complexas que atendiam quantidades massivas de dados. Ao mesmo tempo, os
fornecedores e os clientes, estavam descobrindo que o uso do arquivo de registro de
eventos dos servidores Web como fontes ideais de dados apresentavam certos
desafios. Os desafios incluem (KAUSHIK, 2007):


Page Caching by ISP: o ISP mantinha uma cópia em cache da página
solicitada e o arquivo de registro do servidor Web não registrava todas
as entradas para a mesma página requisitada.



Search Robots: Com o aumento da popularidade dos mecanismos de
busca, os robôs freqüentemente acessavam os sites e deixavam
entradas de não usuários nos arquivos de registro. Essas entradas eram
contadas nas métricas. Embora os acessos dos robôs pudessem ser
filtrados, era difícil controlar todos os novos robôs, que ficavam cada vez
mais espertos com o tempo.



Unique Visitors: Com o aumento do número de usuários com IP
dinâmico e vindo a partir de servidores proxy, tornava-se difícil identificar
um visitante único. Os fornecedores recorreram à combinação de IP e
identificador do usuário (sistema operacional e navegador), que
solucionou parcialmente o problema.

Por essas razões, emergiu um padrão para coleta de dados dos sites, baseado
na adição de linhas de código Javascript em cada página. Quando a página é
carregada, é disparada a execução do código em Javascript, que envia os dados
para o servidor (KAUSHIK, 2007). A Figura 12 mostra um exemplo de trecho de
código que deve ser colocado em cada página do site, para ser utilizado em um
fornecedor chamado Google Analytics7, que permite a análise de tráfego dos
usuários do site, pois captura os eventos gerados por esses usuários:

7

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/
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<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-99999999-9']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript';
ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' :
'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

Figura 12 - Exemplo de trecho de código escrito em Javascript
Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados capturados estão separados dos dados dos servidores de páginas.
Embora

os dados sejam

capturados em

servidores

terceirizados,

alguns

fornecedores (ClickTracks e WebTrends entre eles) vendem soluções em que os
dados são armazenados na própria empresa ao invés de servidores terceirizados.
A Figura 13 ilustra um simples esquema da maneira como os dados são
capturados com Javascript Tags.
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Figura 13 - Maneira que os dados são capturados com Javascript Tags
Fonte: Kaushik, 2007

É importante notar que nem todos os visitantes (normalmente de 2% a 6% dos
visitantes) têm o Javascript habilitado devido à segurança, privacidade ou até
mesmo desconhecimento. Se o site já possui uma quantidade expressiva de código
Javascript, pode ser que a Javascript Tags para Web Analytics cause conflito e faça
com que o site funcione incorretamente.
Segundo Kaushik (2007), Javascript Tags não tem problemas de page caching
e permite coletar dados com mais acurácia (como quantidade e nome do produto)
por meio de parâmetros passados na URL em páginas especiais (como carrinho de
compras e confirmação do pedido). Permite, com o uso de cookies de terceiros,
rastrear os usuários ao longo de vários domínios. Atualmente, a maioria das
melhorias de Web Analytics está no Javascript Tags.
3.2.4 Packet Sniffing
Segundo Kaushik (2007), é a maneira mais sofisticada de coletar dados. É
possível obter dados como erros do servidor ou uso de banda, ou melhor, é possível
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coletar todo o conjunto de dados possível (todos os bits que passam pelo roteador).
Alguns fornecedores são ClickStream e SiteSpect
A Figura 14 ilustra um simples esquema da maneira como os dados são
capturados utilizando Packet Sniffing.

Figura 14 - Maneira que os dados são capturados com Packet Sniffing
Fonte: Kaushik, 2007

Segundo Kaushik (2007), adicionar uma camada adicional de software no
servidor Web ou instalar hardware nas centrais de dados (data centers) e rotear todo
o tráfego por essas soluções, torna a solução complexa e lenta, pois se existirem
diversos servidores ou se os servidores estiverem espalhados em diversas redes, é
necessário instalar a solução em todos os servidores e redes. Ao utilizar soluções
Packet Sniffing, ainda será necessário utilizar Javascript Tags para coletar os dados
ocorridos no navegador e para coletar os dados que são excluídos devido ao page
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caching. Por isso, Packet Sniffing deve ser considerado quando se deseja atender a
necessidade por informação devido a deficiências específicas.
3.3

Métricas
As

métricas

resultam

em

medidas

obtidas

pelo

rastreamento

do

comportamento do usuário. Não se podem inferir as intenções, os pensamentos ou
as razões de atitudes do usuário (KHOO, 2009). Todas as métricas estão
relacionadas às ações de um visitante humano. Deve existir a diferenciação de
visitantes do tipo não-humano, que incluem robôs (robots), agregadores de conteúdo
(spiders) e mecanismos de busca (website crawlers), que periodicamente varrem e
até mesmo copiam o conteúdo do site (WEB ANALYTICS ASSOCIATION, 2008).
Segundo a WAA (2005 e 2008), para que as métricas sejam eficazes, elas
devem ser baseadas em um conjunto comum de termos, definições e práticas. Para
promover o entendimento global, a WAA estabelece um Comitê de Padronização
para criar uma terminologia padrão para a comunidade Web Analytics.
A WAA define dois tipos de métricas: contagem (count) e taxa (ratio):


Contagem é a unidade básica de medida. É um número que pode ser
inteiro (Visitas = 12.398) ou não (Vendas Totais = R$ 52.126,37).



Taxa é uma contagem dividida por outra. A taxa pode usar uma
contagem ou outra taxa no numerador ou denominador. Por exemplo,
Número de Visualizações de Páginas por Visita.

Para descrever conceitos ao invés de números é utilizado outro tipo de métrica
denominada dimensão (dimension), que representa um componente ou uma
categoria de dados. Por exemplo: a página que é identificada como a inicial de
acordo com a área de marketing.
Ainda, a WAA define três categorias nas quais uma métrica pode ser aplicada:
agregada (aggregate), segmentada (segmented) e individual (individual):


Agregada: quando é analisado o tráfego total do site por um
determinado período de tempo.



Segmentada: quando é analisado um conjunto específico do tráfego do
site por um determinado período de tempo. Este conjunto é identificado,
por exemplo, pelo tipo de campanha, tipo de visitante ou pela referência.



Individual: quando é analisada a atividade de um único visitante por um
determinado período de tempo.
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As métricas são designadas com os seguintes termos: medida elementar
(building block), caracterização da visita (visit characterization), caracterização do
visitante

(visitor

characterization),

engajamento

(engagement),

conversão

(conversion) e miscelâneas (miscellaneous):


Medida elementar descreve os conceitos fundamentais de todas as
medidas. Pode ser utilizada como um único valor ou como denominador
em várias fórmulas.



Caracterização da visita descreve o comportamento de um visitante
durante a visita a um site. A análise da atividade da visita pode
identificar maneiras de melhorar a interação do visitante com o site.



Caracterização do visitante descreve os atributos que distinguem os
visitantes do site. Esses atributos permitem a segmentação da
população de visitantes.



Engajamento descreve o comportamento do visitante enquanto está no
site. Difere da caracterização da visita, pois essas métricas são
utilizadas para inferir o nível de interação com o site.



Conversão descreve as atividades especiais no site que possuem valor
para o negócio particular, representam o sucesso de uma visita, como
por exemplo, a compra de um produto em um site de comércio
eletrônico.



Miscelâneas descrevem as medidas que não se encaixam em nenhum
grupo anterior.

A seguir, são exibidas as métricas, agrupadas, classificadas de acordo com o
seu tipo (escrito entre parênteses), bem como a descrição simplificada de como
realizar o seu cálculo. Os nomes das métricas estão em inglês para manter a
padronização da nomenclatura.
3.3.1 Medida elementar


Page (dimensão): Uma unidade definida de conteúdo.



Page View (contagem): Número de vezes que uma página foi
visualizada.
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Visits (Sessions) (contagem): Interação que consiste de uma ou mais
requisições de página. Se durante um período de tempo específico não
houver ação a visita termina.



Unique Visitors (contagem): Cada pessoa é contada uma única vez
durante um período de tempo determinado. Para isso, na maioria das
vezes é utilizado um cookie persistente que armazena e retorna um
identificador único, mas isso não garante a unicidade no caso de
remoção dos cookies, uso de computadores compartilhados, de diversos
navegadores ou computadores.



Unique Authenticated Visitors (contagem): Cada pessoa autenticada é
contada uma única vez durante um período de tempo determinado.



Event (dimensão ou contagem): Qualquer atividade definida que
acontece dentro de uma página.

3.3.2 Caracterização da visita


Entry Page (dimensão): A primeira página de uma visita



Landing page (dimensão): A página que é identificada como a inicial de
acordo com a área de marketing.



Exit Page (dimensão): A última página acessada durante a visita
significando o fim da visita.



Visit Duration (contagem): A duração de uma sessão. Tipicamente é
calculada pela diferença de tempo entre a última e a primeira atividade
na sessão.



Referrer (dimensão): Descreve a origem do tráfego para uma página ou
visita.



Page Referrer (dimensão): Descreve a origem do tráfego para uma
página.



Session Referrer (dimensão): A primeira página de referência de uma
visita



Visitor Referrer (Original Referrer ou Initial Referrer) (contagem): A
primeira página de referência da primeira sessão do visitante.



Click-through (contagem): Número de vezes que um link foi clicado por
um visitante.
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Click-through Rate/Ratio (taxa): Número de vezes que um link foi clicado
por um visitante dividido pelo número de vezes que o link foi visualizado.

As métricas relacionadas a Referrer seguem uma estrutura hierárquica. Visitor
Referrer é uma especialização de Session Referrer, e Session Referrer é uma
especialização de Page Referrer. Além do tipo, as referências são agrupadas em
interno, externo, de busca ou navegação direta.
3.3.3 Caracterização do visitante


New Visitor (contagem): Número de visitantes únicos que visitaram o
site pela primeira vez durante um período de tempo determinado.



Return(ing) Visitor (contagem): Número de visitantes únicos que
visitaram o site pela primeira vez durante um período de tempo
determinado e também retornaram neste período.



Repeat Visitor (contagem): Número de visitantes únicos que visitaram o
site pela primeira vez, duas ou mais vezes durante um período de tempo
determinado.



Visits per Visitor (taxa): Número de visitas em um período dividido pelo
número de visitantes únicos no mesmo período.



Recency (contagem): Tempo transcorrido desde que um visitante único
realizou alguma ação específica de interesse a ser analisada. A ação
pode ser visita, compra de produto, transferência de arquivo ou uso de
serviço

específico.

A

unidade

de

medida

pode

ser

qualquer

agrupamento no tempo, como horas, dias ou meses. Se a ação de
interesse for a compra de um produto e um visitante adquiriu o produto a
90 dias atrás, logo o valor de Recency é de 90 se a unidade for em dias
ou 3 se a unidade for em meses.


Frequency (contagem): Número de vezes que uma ação foi realizada
por um visitante único dentro de período de tempo.

É possível que um visitante seja contado como New e Repeat ou Return e
Repeat durante um período de tempo determinado. Não é possível que um visitante
seja contado como New e Return durante este período.
3.3.4 Engajamento
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Page Exit Ratio (taxa): Número de saída de uma página dividido pelo
número total de visualizações da mesma página.



Single Page Visits (Bounces) (dimensão ou contagem): Uma visita que
consiste de uma visualização de página.



Bounce Rate (taxa): Número de vezes que uma página foi visualizada
uma vez dividido pelo número de vezes que a página foi de entrada.



Page Views per Visit (taxa): Número de visualizações de página dividido
pelo número de visitas, dentro do mesmo período de tempo.

3.3.5 Conversão


Conversion (dimensão ou contagem): Número de vezes que um objetivo
específico foi realizado.



Conversion Rate (taxa): Número de conversões dividido por qualquer
outra medida relevante.

3.3.6 Miscelâneas


Hit (Server Request ou Server Call) (contagem): Uma requisição
recebida pelo servidor.



Impressions (contagem): Número de vezes que um determinado
conteúdo foi disponibilizado para o navegador do usuário.

3.3.7 Indicador chave de desempenho
Existe também outro tipo de métrica, denominado indicador chave de
desempenho (Key Performance Indicator – KPI) que pode ser tanto uma contagem
como uma taxa, porém, enquanto taxa e contagem são utilizados em qualquer site, o
KPI está relacionado com a estratégia de negócio e com o tipo do conteúdo e
processo do site. O tipo é definido como: baseado em conteúdo (propaganda ou
assinatura), serviço ao cliente, comércio e liderança. A Tabela 2 mostra a listagem
dos KPIs para cada tipo. Já o processo é definido como: alcance, aquisição,
conversão e retenção. A Tabela 3 mostra a listagem dos KPIs para cada processo.
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Tabela 2 - Listagem dos KPIs de acordo com o tipo do conteúdo
Tipo do conteúdo

baseado
em
conteúdo
(propaganda)

KPI
visits mensal (ou quadrimestral or semanal)
page views dividido por visit
visit duration (média)
click-through ratio de propaganda exibida no site
new visitor dividido por return(ing) visitor
recency
frequency
conversion de não assinantes para assinantes (geral e a cada passo da
conversão)

baseado
em
conteúdo
(assinatura)

serviço
ao
cliente

comércio

liderança

base de assinantes ativos (baseado em diferentes incrementos de
tempo: diário, semanal, mensal)
período médio da assinatura
conversion de renovações
ROI baseado no tipo de conversion
custo por serviço ou por atendimento (call center, email, online chat)
percentual de atendimento (online) com sucesso
número de direcionamentos para outros métodos de atendimento a partir
do site
eficácia do mecanismo de busca do site (número de buscas por visita,
número de saídas da página de retorno das buscas)
resultados de pesquisa (avaliações das páginas)
conversion de compra (geral)
conversion de compra (cada passo)
número médio de itens de compra
valor médio da compra
análise dos desistentes da compra (funil)
efeito nas vendas nas lojas físicas (acesso ao telefone, acesso as lojas e
impressão de pedido)
conversions de compradores que fizeram a primeira compra comparado
com compradores que já fizeram alguma compra (observar
comportamentos e receita)
recency, frequency, valor monetário
valor ao longo da vida
análise de afinidade (a um produto ou ao site)
conversion (geral)
conversion (cada passo no processo de cadastro)
conversion (por campanhas)
número de usuários direcionados para o processo de cadastro

análise dos desistentes do registro
conversion (de potenciais interessados para clientes reais)
valor por interessado baseado na conversion (de acordo com diferente
tipos de interessados)
Fonte: Elaborado pelo autor (adaptado de WAA, 2005)
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Tabela 3 - Listagem dos KPIs de acordo com o processo

Processo

KPI

Unique Authenticated Visitors
Unique Visitors
alcance Visits
Page Impressions
Clicks
New Visitors (complementar a Returning Visitors)
Visits per Visitor
Page Views per Visit
aquisição
Pages View per Visitor
Visits com tempo inferior a 60 segundos dividido por todos Visits
Visits a uma Page dividido por todos Visits
Custo (campanha) por Conversion
Valor médio do pedido (Receita Total dividido pelo Total de
Pedidos)
conversão Vendas por Visitor (Receita Bruta dividido por Visitors)
Número de vezes que o mecanismo de busca encontrou
resultados dividido pelo número de vezes que o mecanismo de
busca não encontrou resultado
Returning Visitors (complementar a New Visitors)
Frequency
Recency (dias desde a última visita)
retenção

Penetração: depende de Frequency e Duration e Site Reach
Frequency: número de visitas / número de visitantes únicos
Duration: tempo gasto visualizando todas as páginas / número de
visitantes únicos
Site Reach = número de visitantes únicos / número total de
usuários únicos

Fonte: Elaborado pelo autor (adaptado de WAA, 2005)

3.4

Problemas das métricas
Para muitas pessoas que usam Web Analytics, apenas o fluxo de cliques é a

fonte de decisão, porém, os dados dos cliques é somente uma parte da tomada de
decisão. Como os dados não informam o que deve ser feito, está aumentando a
frustração dos usuários de Web Analytics com a falta de conhecimento prático e
real, de pessoal e abordagens, capazes de entender os dados e tomar uma ação
que permitam uma diferenciação estratégica em termos de Retorno de Investimento
(Return Of Investment – ROI) ou melhoria na experiência do usuário nos sites.
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Ainda, a adoção da Web 2.08 e tecnologias associadas, provoca uma mudança nas
abordagens das ferramentas e fornecedores (KAUSHIK, 2007).
Apesar do acesso aos dados dos sites, com a adoção das ferramentas
analíticas, pouco é feito para identificar as métricas de sucesso. Exemplo de
métricas que podem provocar uma análise incorreta:


Page Views: um número pequeno ou grande de exibição de páginas por
visitante pode indicar que o sites é bom ou ruim, ou indicar que o sites
possui muitas ou poucas páginas.



Hits: pode significar que quanto mais hits, maior é o consumo de
conteúdo, somente se o interesse é medir o número de requisições ao
servidor.



Top Exit Pages: a taxa de saída não indica que o conteúdo é bom ou
ruim. Pode ser que logo na primeira tentativa o que deseja já foi
encontrado (cenário perfeito).



Web Site Engagement: pode significar que as pessoas voltam toda vez
para o site por ser interessante e por ter conteúdo perfeito, ou pode
significar que as pessoas voltam repetidamente porque não encontram o
que procuram.



Visitor Screen Resolution: dificilmente o valor varia, se muito, raramente
a cada 6 meses. É uma métrica que distrai e adiciona pouco valor em
qualquer cenário.

Uma

tentativa

de

realizar

uma

análise

qualitativa

para

explicar

o

comportamento dos visitantes e a motivação do uso do site foi realizada com a
definição de KPI, porém, freqüentemente elas não servem para diferentes
estratégias de operações e execuções do negócio, não sendo tão útil como
esperado. Uma melhor definição é o KIA (Key Insights Analysis), seguem alguns
exemplos:


Click Density Analysis: possibilita visualizar o que diferentes segmentos
de usuários fazem, permitindo a criação de conteúdo personalizado para
cada um dos diferentes segmentos.

8

What is web 2.0: http:www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web20.html
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Visitor Primary Purpose: ao invés de inferir por meio das páginas
visualizadas o motivo que as pessoas visitam o site, simplesmente é
feita a pergunta aos clientes, para que auxilie o entendimento do motivo
da visita. O problema da visualização de páginas é quando o site não
tem o conteúdo que o visitante procura. Não existe uma maneira de
saber isso, a não ser com questionários e entrevistas.



Task Completion Rates: é difícil atribuir uma medida de sucesso a partir
da visualização de uma página (a não ser que seja um site de comércio
eletrônico e exista uma página que agradeça a compra após a
submissão do pedido). Por isso, deve ser feita a pergunta ao cliente
para indicar se a tarefa foi completada e se encontrou o que estava
procurando.



Segmented Visitor Trends: permite observar o comportamento para
cada segmentação dos dados, das métricas Average Time On Site, Top
Search Keywords e Popular Content.



Multichannel Impacts Analysis: dados relevantes do cliente são
analisados ao longo de todo o ciclo de vida dos canais (televisão, jornal)

O que os dados podem informar é o que aconteceu (quantitativo), detalhando o
que foi feito e qual a exata ordem. Mas o que falta informar é o motivo (qualitativo).
Esta é a razão que os dados qualitativos são importantes, pois fornece
substancialmente o entendimento dos motivos. Existem diversos métodos para
coletar dados qualitativos do cliente, incluindo: teste de usabilidade no laboratório,
observar o cliente no ambiente, experimentação (teste A/B ou multivariado),
conversação remota não estruturada (observação remota enquanto o cliente
interage com o site) e questionários (KAUSHIK, 2007).
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3.5

Ferramentas
A Figura 15 ilustra a imagem extraída da ferramenta Google Analytics9, no qual

é possível identificar, por exemplo, o número de visitas (278 Visits), o número de
visualizações de páginas (1.236 Pageviews) e o tempo médio gasto na visita
(00:05:12 Avg. Time on Site), durante um período de tempo de um mês (Apr 9, 2010
– May 9, 2010).

Figura 15 - Google Analytics
Fonte: Elaborado pelo autor

9

Google Analytics: http:// www.google.com/analytics
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A Figura 16 ilustra a imagem extraída da ferramenta WebTrends Analytics 10 10,
no qual é possível identificar, por exemplo, o número de visitas (123.324) de acordo
com a faixa etária (25-34) durante um período de tempo de 28 dias (Mar 8th – Apr
4th, 2011).

Figura 16 - WebTrends Analytics 10
Fonte: WebTrends Analytics (2011)

10

WebTrends Analytics 10: http://www.cmswire.com/cms/web-engagement/webtrendsanalytics-10-analytics-for-mobile-social-and-web-011062.php
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A Figura 17 ilustra a imagem extraída da ferramenta Yahoo Web Analytics11, no
qual é possível identificar, por exemplo, o número de visitas (64.518), o número de
visualizações de páginas (371.616) e o tempo médio gasto na visita (4min21s),
durante um período de tempo de 4 meses (January – April, 2009).

Figura 17 - Yahoo Web Analytics
Fonte: Yahoo Web Analytics (2009)

3.6

Problemas das ferramentas
Para Khoo (2008), apesar da tentativa de padronização das definições das

métricas pela WAA, cada fornecedor de ferramenta define as suas próprias medidas.

11

Yahoo Web Analytics: http://web.analytics.yahoo.com/
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Um exemplo é o cálculo do tempo médio de visita, no qual o Google Analytics pode
não levar em consideração as visitas que são realizadas somente a uma página. A
razão é que essas visitas são consideradas equivocadas e não devem ser incluídas
na contagem.
Segundo Kaushik (2007) as métricas e números fornecidos pelas ferramentas
ou metodologias não são consistentes, variam de 10% a 15%, para o mesmo site no
mesmo período de tempo, pois cada ferramenta possui seu próprio modo de:


Identificar a criação e a finalização de uma sessão;



Calcular o total de visitantes e os visitantes únicos;



Filtrar dados que outros não capturam, como requisição de arquivos
(PDF e CSS) e páginas de erro (404), bem como de 5% a 20% de
páginas armazenadas em cache;



Verificar se ao utilizar Javascript, todas as páginas contém o trecho de
código a ser adicionado;



Verificar se os parâmetros passados na URL tornam a página única ou
não.

3.7

Trabalho relacionado
O trabalho de Cybis, Scapin e Morandini (2005) especifica um sistema

gerenciador de interfaces com o usuário denominado ErgoManager que é
constituído por ErgoMonitor e ErgoCoIn. A ferramenta ErgoMonitor é um tipo de
analisador de dados de log que aplica as abordagens de análise orientada a tarefas
e de processamento orientado a métricas de usabilidade de modo a fornecer valores
para os níveis médios de usabilidade que ocorrem quando da realização de tarefas
transacionais com o site. ErgoCoIn é uma ferramenta de avaliação de interfaces
web, baseada em listas de verificação especialmente objetivas, enquanto que
propondo questões aplicáveis unicamente aos aspectos do contexto de uso efetivo
dos sites em avaliação (usuários, tarefas, interfaces e ambiente).
Para Cybis, Scapin e Morandini (2005) o acompanhamento de métricas de
eficiência nas tarefas baseando-se somente nos dados de log pode ser realizado em
sites transacionais (comércio eletrônico) onde o acesso dos usuários seja controlado
por senha. Já para sites informacionais ou transacionais "abertos" é impossível
individualizar usuários e inferir seus objetivos, porém podem ser úteis se
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considerados em termos relativos, ou seja, com o foco sobre as flutuações nos
níveis de usabilidade médios (e não absolutos).
3.8

Considerações sobre privacidade
Ao adicionar mecanismo que coletam dados do usuário, é de grande

importância garantir as implicações desta captura de dados na Web. Deve ser
declarado para os usuários quais dados estão sendo capturados. Deve-se tomar a
precaução de não coletar informações que identifiquem pessoalmente um usuário.
Por exemplo, os sites não sabem que foi a Maria da Silva que visitou, tudo que o site
sabe é que foi o cookie com o identificador ID 159ar87te384ae8137 (KAUSHIK,
2007). Não é possível vincular a uma pessoa específica, os dados são processados
de forma anônima e no fim, a pessoa é apenas uma seqüência de ações que
executa na Internet.
3.9

Considerações finais desta Seção
Nesta Seção foram apresentados os conceitos relacionados à Web Analytics,

as formas de obtenção dos dados, o histórico das ferramentas e a identificação das
métricas obtidas pelo rastreamento da atividade do usuário. Não se procura
identificar e comparar todas as métricas obtidas pelas diversas ferramentas quanto à
aderência a uma forma de cálculo padronizada, pois o foco deste trabalho não está
na comparação das ferramentas. O importante é entender quais dados são
possíveis de serem obtidos de forma padronizada.
A partir das considerações obtidas, será abordada na próxima Seção, a
proposta deste trabalho de utilizar métricas obtidas no rastreamento da atividade do
usuário por meio de teste remoto não moderado para avaliar a usabilidade da
organização dos itens do conteúdo de um site.
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4

AVALIAÇÃO REMOTA DE USABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DE
CONTEÚDO DE UM SITE
As seções anteriores mostraram os conceitos que sustentam a proposta deste

trabalho, que é a de utilizar as medidas obtidas no rastreamento da atividade do
usuário com o uso de ferramenta analítica por meio do teste remoto para avaliar a
usabilidade da organização dos itens de conteúdo de um site. Nesta Seção são
apresentados o planejamento, a preparação e a realização do experimento e está
organizada da seguinte maneira: a Seção 4.1 apresenta o planejamento, a Seção
4.2 apresenta a preparação, a Seção 4.3 apresenta a execução e a Seção 4.4
apresenta os resultados.
4.1

Planejamento
O planejamento contempla a identificação das métricas, a seleção e

configuração da ferramenta.
4.1.1 Identificação das métricas
Kaushik

(2007)

especifica

medidas

sucesso,

ou

seja,

de

eficácia.

Particularmente, para medir se os visitantes estão encontrando a informação que
desejam, devem ser utilizados em combinação as métricas Número de Visitantes
(Number of Visitors), Tempo Médio no Site (Average Time On Site) e Visualizações
de Páginas por Visitante (Page Views Per Visitor).
Tullis e Albert (2008) definem cinco métricas de desempenho de usabilidade,
de acordo com a ISO 9241-11, levando em consideração os aspectos de eficácia,
eficiência e satisfação do usuário, em que o foco é basear-se no comportamento do
usuário ao invés do que o usuário fala:


Sucesso na tarefa mede como efetivamente os usuários são capazes de
completar um conjunto dado de tarefas.



Tempo na tarefa mede quanto tempo é necessário para completar uma
tarefa.



Erros refletem os enganos cometidos durante a tarefa. Erros podem ser
úteis

para

indicar

compreendidas.

particularmente

partes

confusas

ou

não
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Eficiência pode ser verificada pela quantidade de esforço um usuário
gasta para completar a tarefa como, por exemplo, o número de cliques.



Aprendizagem é o modo de medir como o desempenho muda ao longo
do tempo.

A partir dos conceitos vistos anteriormente, determina-se a monitoração do
tempo gasto pelo usuário para a realização da tarefa e o número de visualizações de
páginas.
4.1.2 Seleção e configuração da ferramenta
Após identificação das métricas, escolhe-se a ferramenta que atende a
possibilidade de obter as medidas em termos de tempo gasto e o número de
visualizações de páginas. Para apoiar a coleta de dados dessas métricas e como o
método do teste escolhido é o automatizado, foi construída uma ferramenta.
A construção de uma ferramenta própria para a coleta, medição e análise dos
dados ao invés de utilizar uma ferramenta como o Google Analytics, deve-se
principalmente para facilitar a análise dos resultados especificamente para este
experimento, pois era necessário:


Identificar os dados de cada pessoa, ao invés de obter uma média geral



Registrar as respostas dos questionários (pré-teste, teste e pós-teste)

De forma a realizar o rastreamento da atividade do usuário, desde quando ele
acessa pela primeira vez o site até o término quando é exibida uma página de
agradecimento, foi construído um próprio sistema que armazena em banco de dados
as ações de clique do mouse ao acessar uma página, número de visualizações de
páginas, tempo gasto em cada página, bem como as respostas dos questionários
pré-teste, teste e pós-teste.
4.2

Preparação
Após a definição das métricas e da ferramenta, são determinadas as tarefas a

serem realizadas de acordo com o objetivo do site escolhido. É desenvolvida cada
versão do site de acordo com a organização dos itens de conteúdo. É realizado o
teste piloto para identificação de ajustes nas métricas, ferramentas, tarefas e site. É
feita a correção dos problemas encontrados.
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4.2.1 Site escolhido
O experimento deste trabalho está relacionado com o site Yakissoba Yah12, um
restaurante de cozinha rápida (fast-food) de comida chinesa da Guide Franquias13.
Desde outubro de 2009 existe uma loja franqueada que atende no bairro de
Pinheiros na cidade de São Paulo, onde são servidas em torno de 2.000 refeições
por mês. Já esteve presente na revista VejaSP14, uma revista de grande circulação e
popularidade, em uma avaliação entre restaurantes de macarrões orientais.
Este site, em específico, foi escolhido, pois o próprio autor realiza a
administração e manutenção do site, o que permitiu uma maior agilidade e controle
da aplicação. Assim, foi aproveitada a possibilidade de desenvolver o site para o
restaurante e ainda ser utilizado para o experimento, pois já estavam definidos
diversos itens, como a disposição gráfica e o conteúdo com as informações dos
produtos.
A tarefa escolhida para o experimento foi a de visualização do cardápio, tarefa
associada à organização da informação (portanto associada ao objetivo dessa
dissertação) que é parte da tarefa de realização de um pedido, essencial para o
propósito principal do site que é a venda da comida.
4.2.2 Determinação das questões
Em seguida, baseado na tarefa de visualização de um cardápio, foram
determinadas 5 questões a serem respondidas pelos usuários. O objetivo é
identificar se o usuário consegue encontrar as informações sobre os pratos e
acompanhamentos. As perguntas são:
1) Qual é o preço do yakissoba especial médio?
Resposta esperada: R$ 16,00
2) Qual é o molho do yakissoba que é adocicado?
Resposta esperada: Japonês

12

Yakissoba Yah: http://www.yakissobayah.com.br/

13

Guide Franquias: http://www.guidefranquias.com.br/

14

VejaSP: http://vejasp.abril.com.br/revista/edicao-2159/yakisoba-melhores-cidade
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3) Qual é o preço do refrigerante em lata de 350ml?
Resposta esperada: R$ 3,00
4) Qual é o preço do rolinho de chocolate?
Resposta esperada: R$ 1,50
5) Qual é o peso, em gramas, da porção de arroz?
Resposta esperada: 250
A indicação de sucesso ou insucesso na tarefa será medida pela correta
resposta às perguntas. Foram determinadas especificamente essas 5 perguntas,
pois de acordo com o dia-a-dia do restaurante, as maiores dúvidas dos clientes,
sejam eles freqüentadores assíduos ou não, referem-se aos preços, molhos e pesos
das porções. Ainda, foi escolhido um produto de cada uma das categorias do
cardápio que é composto basicamente por prato, molho, bebida, sobremesa e
acompanhamento, ou seja, 5 categorias principais. A ordem das perguntas foi
definida de acordo com o roteiro utilizado pelos atendentes da loja (balcão ou
delivery) ao registrar o pedido do cliente. Essa seqüência também é a mesma em
que as informações estão dispostas nos panfletos distribuídos na região.
4.2.3 Organização dos itens do conteúdo
Os seguintes esquemas de organização foram utilizados:


Primeira organização: as informações dos detalhes dos produtos do
cardápio foram apresentadas em um único nível hierárquico
- Cardápio



Segunda organização: as informações dos detalhes dos produtos do
cardápio foram apresentadas no segundo nível hierárquico
- Cardápio
- Yakissoba
- Molho
- Bebida
- Acompanhamento
- Novos Pratos
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Terceira organização: as informações dos detalhes dos produtos do
cardápio foram apresentadas no terceiro ou quarto nível hierárquico
- Cardápio
- Pratos
- Yakissoba
- Vegetais
- Misto
- Especial
- Camarão
- Shimeji
- Molhos
- Chinês
- Japonês
- Gengibre
- Indiano
- Frango Xadrez
- Bebidas
- Água
- Chá
- Refrigerante
- Suco
- Acompanhamento
- Rolinho
- Rolinho Salgado
- Primavera
- Queijo
- Vegetais
- Rolinho Doce
- Maçã
- Goiabada
- Chocolate
- Guioza
- Salada
- Missoshiro
- Arroz
- Sobremesas
- Sorvete
- Rolinho Doce
- Maçã
- Goiabada
- Chocolate

4.2.4 Desenvolvimento do site
De acordo com as três organizações definidas, são elaboradas as três versões
do site, cada versão com uma organização. Deve ser mantido o mesmo projeto
gráfico, ou seja, os mesmo aspectos visuais como disposição do conteúdo (layout),
cores, fontes e imagens das páginas, para que a diferença entre as versões seja
apenas na organização dos itens do conteúdo.
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O site é disponibilizado na Internet e pode ser acessado de preferência pelo
navegador Internet Explorer15 (versão 7 ou 8) e Mozilla Firefox16 (versão 3), com
resolução de tela de no mínimo 1024x768 pixels.
As páginas são construídas em ASP.NET17, com a linguagem C#18, com
servidor de aplicação Internet Information Systems (IIS19) e banco de dados
MySQL20. Apesar desta definição de tecnologia empregada no ambiente no qual o
site está atualmente hospedado, não existe limitação ou influência nos resultados, já
que ele pode ser acessado pela Internet com o navegador.
A versão do site com a primeira organização é ilustrada na Figura 18 e os
endereços a serem acessados para essa organização são:

 Laboratório:
http://www.yakissobayah.com.br/mestrado/teste/laboratorio/organizacao1

 Remoto:
http://www.yakissobayah.com.br/mestrado/teste/remoto/organizacao1

15

Internet Explorer 8: http://www.microsoft.com/brasil/windows/internet-explorer/

16

Firefox: http://br.mozdev.org/

17

Microsoft ASP.NET Site: http://www.asp.net/

18

Visual C# Developer Center: http://msdn.microsoft.com/pt-br/vcsharp/default.aspx

19

Microsoft IIS Site: http://www.iis.net/

20

MySQL: http://www.mysql.com/
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Figura 18 - Versão do site com a primeira organização
Fonte: Elaborado pelo autor

A versão do site com a segunda organização é ilustrada na Figura 19 e os
endereços a serem acessados para essa organização são:

 Laboratório:
http://www.yakissobayah.com.br/mestrado/teste/laboratorio/organizacao2



Remoto:
http://www.yakissobayah.com.br/mestrado/teste/remoto/organizacao2
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Figura 19 - Versão do site com a segunda organização
Fonte: Elaborado pelo autor

A versão do site com a terceira organização é ilustrada na Figura 20 e os
endereços a serem acessados para essa organização são:

 Laboratório:
http://www.yakissobayah.com.br/mestrado/teste/laboratorio/organizacao3



Remoto:
http://www.yakissobayah.com.br/mestrado/teste/remoto/organizacao3
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Figura 20 - Versão do site com a terceira organização
Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.5 Realização do teste piloto
Com a definição das métricas (tempo gasto pelo usuário para a realização da
tarefa e o número de visualizações de páginas), ferramenta (que realiza a coleta,
medição e análise dos dados) e tarefa (encontrar as informações em um cardápio),
realizou-se um teste-piloto com um quatro usuários. Executou-se o teste piloto
durante um curto período de tempo (uma semana). A finalidade desta atividade é
permitir a identificação de problemas a serem corrigidos, tanto no site (todas as
organizações) como na configuração da ferramenta. Verifica-se também a
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necessidade de ajustes na definição das métricas e das tarefas. A estrutura de
diretórios é apresentada a seguir e exibe como estão distribuídas as páginas de
cada uma das organizações (1, 2 e 3) comportando o pré-teste e o teste, laboratório
e remoto:
/mestrado
/preteste
/laboratorio
/organizacao1
/organizacao2
/organizacao3
/remoto
/organizacao1
/organizacao2
/organizacao3
/teste
/laboratorio
/organizacao1
/organizacao2
/organizacao3
/remoto
/organizacao1
/organizacao2
/organizacao3

Essa distribuição de diretórios permite que o conteúdo seja identificado de
forma única, pois existe a necessidade de realizar a coleta dos dados da
visualização do cardápio para o teste no laboratório e remoto, para cada uma das
três organizações de conteúdo de forma separada e independente. Correção dos
problemas
A partir das informações obtidas no teste piloto, o próximo passo é corrigir os
problemas e realizar os ajustes. Isso permite que antes que o teste seja executado
por um número maior de participantes, o processo de avaliação já seja executado
pelo menos uma vez e os erros e ajustes já foram previamente tratados.
Foram corrigidos problemas de ortografia e gramática. Foram abolidos a
exibição dos termos técnicos específicos da área de avaliação de usabilidade, como
Perfil do Usuário, Questionário Pré-Teste, Tarefas e Questionário Pós-Teste, para
permitir um diálogo melhor com o participante. As perguntas foram ajustadas para
forçar com que o usuário buscasse as informações e conseguisse responder
corretamente as questões somente no caso de conseguir visualizar a informação do
detalhe do produto. Uma mesma pessoa não poderia participar mais de uma vez, de
forma a evitar a repetição da participação por uma mesma pessoa. A organização a

74

ser acessada pelo usuário foi determinada aleatoriamente, para manter o mesmo
número de participantes em cada uma das

organizações, de maneira que a

distribuição dos participantes entre as organizações seja igualitária.
4.3

Execução do experimento
Corrigidos os problemas e realizados os ajustes necessários, inicia-se a

realização do experimento, que contempla a preparação do ambiente, o
recrutamento dos participantes, a autorização do sujeito da pesquisa, o
acompanhamento do teste e o encerramento.
4.3.1 Recrutamento dos participantes
O recrutamento dos participantes é realizado por meio do envio dos convites
por email. Para o teste remoto foi elaborado um convite exibido na Figura 21 que foi
enviado a várias listas de emails de contatos, amigos e grupos de discussão. Para o
teste no laboratório foi elaborado um convite exibido na Figura 22 que ficou sobre o
balcão do restaurante.

Figura 21 - Conteúdo do convite para teste remoto
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 22 - Conteúdo do convite para teste no laboratório
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.2 Preparação do ambiente
No caso do teste remoto, a preparação do ambiente consiste na
disponibilização

do

acesso

ao

endereço:

http://www.yakissobayah.com.br/mestrado/teste/remoto/. Já no caso do teste no
laboratório,

o

endereço

a

ser

acessado

é

http://www.yakissobayah.com.br/mestrado/teste/laboratorio/ e o ambiente a ser
preparado consiste na montagem de dois notebooks conectados à Internet com o
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uso do software TeamViewer 721 para permitir o controle remoto de um notebook a
partir do outro notebook. Também com a possibilidade de gravação da tela com o
uso do software Camtasia Studio 722 para permitir a análise posterior dos vídeos
pelo moderador. A Figura 23 ilustra a configuração física do ambiente. O participante
sentava-se à frente de um notebook e o moderador sentava-se na frente de outro
notebook no qual conseguia acessar remotamente o notebook do participante. O
que permite a visualização das ações realizadas pelo participante, bem como o
controle do início e fim das gravações e do teste.

PARTICIPANTE

MODERADOR

Figura 23 - Configuração física do ambiente no laboratório
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.3 Escolha aleatória da organização do conteúdo do site
Para realizar o teste, foi liberado o acesso a dois endereços:
1) http://www.yakissobayah.com.br/mestrado/teste/laboratorio:

para

os

participantes do teste no laboratório
2) http://www.yakissobayah.com.br/mestrado/teste/remoto:

para

os

participantes do teste remoto
Ao acessar qualquer um desses endereços, o site determina para qual das três
organizações o usuário deve ser direcionado. Esse direcionamento é baseado no
número de participantes. O site efetua a contagem do número de acessos realizados

21

TeamView7: http://www.teamviewer.com/pt/download/index.aspx

22

Camtasia Studio 7: http://www.techsmith.com/download/camtasia/default.asp
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em cada organização e determina qual organização tem o menor número de
acessos para então escolher essa organização no qual o participante será
direcionado. Isso é feito para permitir o balanceamento no número de pessoas, de
forma a manter a mesma proporção no número de participantes para cada uma das
organizações.
4.3.4 Autorização do sujeito da pesquisa
Antes da execução do teste, é necessário concordar com os termos e
condições que contém todas as informações relevantes relacionadas ao projeto de
pesquisa, que vai dar ao participante os subsídios necessários para a sua decisão
de participação no estudo. Quando de acordo, o indivíduo deverá marcar uma caixa
de seleção conforme mostra a Figura 24.

Figura 24 - Autorização do sujeito da pesquisa
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3.5 Questionário pré-teste
Deve ser respondido o questionário pré-teste exibido na Figura 25 para
identificar o perfil do usuário. As perguntas foram feitas de forma a obter a faixa
etária do participante (para identificar se a maioria é composta por crianças, jovens
adultos ou idosos), a experiência com o uso da Internet (para identificar se a pessoa
utiliza a Internet diariamente, de vez em quando ou raramente), a experiência na
realização de uma tarefa equivalente (para identificar a habilidade em executar algo
parecido) e o conhecimento prévio do conteúdo (para identificar se sabe
previamente as respostas das perguntas, pois já conhece o conteúdo.

Figura 25 - Questionário Pré-Teste
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.6 Instruções do teste
As instruções do teste são exibidas na Figura 26 para orientar o usuário.
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Figura 26 - Instruções do Teste
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.7 Perguntas do teste
O teste consistia em responder as perguntas no quadro exibido na Figura 27.
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Figura 27 - Perguntas a serem respondidas pelo usuário
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.7.1 Pergunta 1
A resposta esperada da pergunta 1 (Qual é o preço do yakissoba especial
médio?) é R$ 16,00 e é exibida na figura 28.

Figura 28 - Resposta esperada da pergunta 1 (Qual é o preço do yakissoba especial
médio?) é R$ 16,00
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.7.2 Pergunta 2
A resposta esperada da pergunta 2 (Qual é o molho do yakissoba que é
adocicado?) é Japonês e é exibida na figura 29.
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Figura 29 – Resposta esperada da pergunta 2 (Qual é o molho do yakissoba que é
adocicado?) é Japonês
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.7.3 Pergunta 3
A resposta esperada da pergunta 3 (Qual é o preço do refrigerante em lata de
350ml?) é R$ 3,00 e é exibida na figura 30.

Figura 30 – Resposta esperada da pergunta 3 (Qual é o preço do refrigerante em lata de
350ml?) é R$ 3,00
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.7.4 Pergunta 4
A resposta esperada da pergunta 4 (Qual é o preço do rolinho de chocolate?) é
R$ 1,50 e é exibida na figura 31.

Figura 31 – Resposta esperada da pergunta 4 (Qual é o preço do rolinho de chocolate?) é
R$ 1,50
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.7.5 Pergunta 5
A resposta esperada da pergunta 5 (Qual é o peso, em gramas, da porção de
arroz?) é 250 e é exibida na figura 32.
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Figura 32 – Resposta esperada da pergunta 4 (Qual é o peso, em gramas, da porção de
arroz?) é 250
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.8 Questionário pós-teste
Após o teste, deve ser respondido o questionário pós-teste exibido na Figura
33.

Figura 33 - Questionário Pós-Teste
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.9 Agradecimento
A conclusão do teste é determinada pela visualização da página de
agradecimento exibida na Figura 34.
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Figura 34 - Agradecimento
Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.10 Encerramento
Para não permitir o acesso de mais nenhum participante, foi apresentada uma
página informando o término do período de testes exibida na Figura 35. O teste
remoto aconteceu entre os dias 19 e 22 de janeiro de 2012. O teste no laboratório
ocorreu entre os dias 23 e 24 de janeiro de 2012.

Figura 35 - Período de testes encerrado
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3.11 Participação única
Para não permitir o acesso de um mesmo participante no teste remoto, foi
apresentada uma página, exibida na figura 36, informando que só é possível
participar uma única vez. O controle foi realizado por meio de cookies.

Figura 36 - Participação Única
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4

Resultados
No final, para cada grupo (laboratório e remoto) e para cada organização

(primeira, segunda e terceira), são obtidos os resultados do questionário pré-teste,
da realização do teste e do questionário pós-teste.
Foi construída uma página de resultados que não estava disponível para o
participante, apenas para o autor deste trabalho. Essa página é composta por:


Resultado: onde são informados os dados sobre tempo gasto e número
de visualizações de páginas, exibida na Figura 37



Sobre você: onde são informados os dados obtidos no questionário préteste, exibida na Figura 38



Teste: onde são informadas as respostas do questionário do teste,
exibida na Figura 39



Considerações finais: onde são informadas as respostas do questionário
pós-teste, exibida na Figura 40.
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Figura 37 - Resultado
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 38 - Sobre você
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 39 - Teste
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 40 - Considerações finais
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1 Laboratório
No teste em laboratório, participaram 25 pessoas, sendo 9 para a primeira
organização, 8 para a segunda organização e 8 para a terceira organização.
4.4.1.1 Pré-Teste (Laboratório)
Os resultados obtidos do questionário pré-teste apresentado na Seção 4.3.4
são mostrados a seguir.
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4.4.1.1.1

Idade (Laboratório)

Para a primeira organização, a média aritmética de idade do grupo avaliado é
de 33 anos com desvio padrão de 17 anos. A menor idade foi de 15 anos e a maior
idade foi de 65 anos. Para a segunda organização, a média aritmética de idade do
grupo avaliado é de 25 anos com desvio padrão de 8 anos. A menor idade foi de 13
anos e a maior idade foi de 38 anos. Para a terceira organização, a média aritmética
de idade do grupo avaliado é de 26 anos com desvio padrão de 6 anos. A menor
idade foi de 18 anos e a maior idade foi de 36 anos. Na Tabela 4 é apresentada a
listagem dos resultados obtidos para a idade. A figura 41 ilustra o gráfico com os
resultados obtidos para a idade.
Tabela 4 - Idade (Laboratório)
IDADE - 1) Quantos anos você tem?
Organização 1
Organização 2
Participantes 9
Participantes 8
Média Aritmética 33
Média Aritmética 25
Desvio Padrão 17
Desvio Padrão 8
Mínimo 15
Mínimo 13
Máximo 65
Máximo 38

Organização 3
Participantes 8
Média Aritmética 26
Desvio Padrão 6
Mínimo 18
Máximo 36

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 41 – Idade (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.1.2

Uso da Internet (Laboratório)

Para a primeira organização, 33% dos participantes informaram que utilizam a
Internet menos do que 5 horas por semana, 33% informaram que utilizam a Internet
entre 5 e 10 horas por semana e 33% informaram que utilizam a Internet mais do
que 10 horas por semana. Para a segunda organização, 13% dos participantes
informaram que utilizam a Internet menos do que 5 horas por semana, 25%
informaram que utilizam a Internet entre 5 e 10 horas por semana e 63% informaram
que utilizam a Internet mais do que 10 horas por semana. Para a terceira
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organização, 13% dos participantes informaram que utilizam a Internet menos do
que 5 horas por semana, 13% informaram que utilizam a Internet entre 5 e 10 horas
por semana e 75% informaram que utilizam a Internet mais do que 10 horas por
semana. Na Tabela 5 é apresentada a listagem dos resultados obtidos para o uso de
Internet. A figura 42 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para o uso de
Internet.
Tabela 5 - Uso da Internet (Laboratório)
USO DA INTERNET - 2) Em média, quantas horas por semana você utiliza a Internet?
Organização 1

Organização 2

Participantes 9

Participantes 8

Organização 3
Participantes 8

Menos do que 5 horas 3 33%

Menos do que 5 horas 1 13%

Menos do que 5 horas 1 13%

Entre 5 e 10 horas 3 33%

Entre 5 e 10 horas 2 25%

Entre 5 e 10 horas 1 13%

Mais do que 10 horas 3 33%

Mais do que 10 horas 5 63%

Mais do que 10 horas 6 75%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 42 - Uso da Internet (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.1.3

Experiência na tarefa (Laboratório)

Para a primeira organização, 78% dos participantes informaram que alguma
vez já utilizaram anteriormente a Internet para se informar a respeito de qualquer
restaurante e 22% informaram que não utilizaram a Internet se informar a respeito
de qualquer restaurante. Para a segunda organização, 75% dos participantes
informaram que alguma vez já utilizaram anteriormente a Internet para se informar a
respeito de qualquer restaurante e 25% informaram que não utilizaram a Internet se
informar a respeito de qualquer restaurante. Para a terceira organização, 100% dos
participantes informaram que alguma vez já utilizaram anteriormente a Internet para
se informar a respeito de qualquer restaurante. Na Tabela 6 é apresentada a
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listagem dos resultados obtidos para a experiência na tarefa. A figura 43 ilustra o
gráfico com os resultados obtidos para a experiência na tarefa.
Tabela 6 - Experiência na tarefa (Laboratório)
EXPERIÊNCIA NA TAREFA - 3) Já utilizou anteriormente a Internet para se informar a respeito de
qualquer restaurante (por exemplo, para obter informações sobre cardápio, preço, telefone, endereço ou
área de entrega)?
Organização 1

Organização 2

Participantes

9

Sim

7

Não

2

Organização 3

Participantes

8

78%

Sim

6

22%

Não

2

Participantes

8

75%

Sim

8

100%

25%

Não

0

0%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 43 - Experiência na tarefa (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.1.4

Conhecimento prévio do restaurante (Laboratório)

Para a primeira organização, 89% dos participantes responderam que
conhecem o restaurante e 11% informaram que não conhecem o restaurante, pois é
a sua primeira visita. Para a segunda organização, 88% dos participantes
responderam que conhecem o restaurante e 13% informaram que não conhecem o
restaurante, pois é a sua primeira visita. Para a terceira organização, 88% dos
participantes responderam que conhecem o restaurante e 13% informaram que não
conhecem o restaurante, pois é a sua primeira visita. Na Tabela 7 é apresentada a
listagem dos resultados obtidos para o conhecimento prévio do restaurante. A figura
44 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para o conhecimento prévio do
restaurante.
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Tabela 7 - Conhecimento prévio do restaurante (Laboratório)
CONHECIMENTO PRÉVIO DO RESTAURANTE - 4) Já conhece ou consumiu os produtos do restaurante
Yakissoba Yah?
Organização 1

Organização 2

Participantes

9

Sim

8

Não

1

Organização 3

Participantes

8

89%

Sim

7

11%

Não

1

Participantes

8

88%

Sim

7

88%

13%

Não

1

13%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 44 - Conhecimento prévio do restaurante (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.2 Teste (Laboratório)
Os resultados obtidos da execução do teste e das respostas das perguntas
apresentadas na Seção 4.3.6 são mostrados a seguir.
4.4.1.2.1

Tempo (Laboratório)

Para a primeira organização, a média aritmética de tempo gasto ao realizar a
tarefa foi de 190 segundos com desvio padrão de 121 segundos. O menor tempo foi
de 84 segundos e o maior tempo foi de 493 segundos. Para a segunda organização,
a média aritmética de tempo gasto ao realizar a tarefa foi de 208 segundos com
desvio padrão de 93 segundos. O menor tempo foi de 137 segundos e o maior
tempo foi de 375 segundos. Para a terceira organização, a média aritmética de
tempo gasto ao realizar a tarefa foi de 174 segundos com desvio padrão de 77
segundos. O menor tempo foi de 113 segundos e o maior tempo foi de 352
segundos. Na Tabela 8 é apresentada a listagem dos resultados obtidos para o
tempo. A figura 45 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para o tempo.
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Tabela 8 - Tempo (Laboratório)
TEMPO - Em segundos para completar a tarefa
Organização 1
Organização 2
Participantes 9
Participantes 8
Média Aritmética 190
Média Aritmética 208
Desvio Padrão 121
Desvio Padrão 93
Mínimo 84
Mínimo 137
Máximo 493
Máximo 375

Organização 3
Participantes 8
Média Aritmética 174
Desvio Padrão 77
Mínimo 113
Máximo 352

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 45 - Tempo (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.2.2

Número de visualizações de página (Laboratório)

Para a primeira organização, a média aritmética do número de visualizações de
páginas ao realizar a tarefa foi de 1 página com desvio padrão de 0 página. O menor
número de visualizações foi de 1 página e o maior número de visualizações foi de 2
páginas. Para a segunda organização, a média aritmética do número de
visualizações de páginas ao realizar a tarefa foi de 9 páginas com desvio padrão de
3 páginas. O menor número de visualizações foi de 6 páginas e o maior número de
visualizações foi de 15 páginas. Para a terceira organização, a média aritmética do
número de visualizações de páginas ao realizar a tarefa foi de 24 páginas com
desvio padrão de 3 páginas. O menor número de visualizações foi de 19 páginas e o
maior número de visualizações foi de 28 páginas. Na Tabela 9 é apresentada a
listagem dos resultados obtidos para o número de visualizações de páginas. A figura
46 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para o número de visualizações de
páginas.
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Tabela 9 - Número de visualizações de páginas (Laboratório)
NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS - Número de cliques do mouse para ir de uma página para
outra
Organização 1
Organização 2
Organização 3
Participantes 9
Participantes 8
Participantes 8
Média Aritmética 1
Média Aritmética 9
Média Aritmética 24
Desvio Padrão 0
Desvio Padrão 3
Desvio Padrão 3
Mínimo 1
Mínimo 6
Mínimo 19
Máximo 2
Máximo 15
Máximo 28

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 46 - Número de visualizações de páginas (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.2.3

Resposta da pergunta 1 (Laboratório)

É esperado como resposta correta: R$ 16,00. Porém, como não foi informado
se deveria ter sido colocado por extenso, com máscara em reais ou com casas
decimais, foram aceitas como corretas as seguintes respostas:


16,00



16 reais



16



dezeseis reais



16ja



R$16,00



R$ 16,00

Por outro lado, foram consideradas como erro as seguintes respostas:


14



14,00



10 reais
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Para a primeira organização, 78% dos participantes responderam corretamente
a pergunta e 22% responderam de forma errada. Para a segunda organização,
100% dos participantes responderam corretamente a pergunta. Para a terceira
organização, 78% dos participantes responderam corretamente a pergunta e 13%
responderam de forma errada. Na Tabela 10 é apresentada a listagem dos
resultados obtidos para a resposta da pergunta 1. A figura 47 ilustra o gráfico com os
resultados obtidos para a resposta da pergunta 1.
Tabela 10 - Resposta da pergunta 1 (Laboratório)
PERGUNTA 1) Qual é o preço do yakissoba especial médio?
Organização 1

Organização 2

Participantes 9

Organização 3

Participantes 8

Correto 7 78%
Errado 2 22%

Participantes 8

Correto 8 100%
Errado 0

0%

Correto 7 88%
Errado 1 13%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 47 - Resposta da pergunta 1 (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.2.4

Resposta da pergunta 2 (Laboratório)

É esperado como resposta correta: Japonês. Porém, como não foi informado
se deveria ter sido colocado os acentos, maiúsculos, minúsculos ou precisão
ortográfica, foram aceitas como corretas as seguintes respostas:


japones



japonês



jopones
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Para todas as organizações (primeira, segunda e terceira), 100% dos
participantes responderam corretamente a pergunta. Na Tabela 11 é apresentada a
listagem dos resultados obtidos para a resposta da pergunta 2. A figura 48 ilustra o
gráfico com os resultados obtidos para a resposta da pergunta 2.
Tabela 11 - Resposta da pergunta 2 (Laboratório)
PERGUNTA 2) Qual é o molho do yakissoba que é adocicado?
Organização 1

Organização 2

Participantes 9

Participantes 8

Correto 9 100%
Errado 0

Organização 3

0%

Participantes 8

Correto 8 100%
Errado 0

0%

Correto 8 100%
Errado 0

0%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 48 - Resposta da pergunta 2 (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.2.5

Resposta da pergunta 3 (Laboratório)

É esperado como resposta correta: R$ 3,00. Porém, como não foi informado se
deveria ter sido colocado por extenso, com máscara em reais ou com casas
decimais, foram aceitas como corretas as seguintes respostas:


3



3,00



3,00 e 3,50



3,oo



3.0



3reais



R$ 3,00
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R$3.00

Por outro lado, foi considerada como erro a seguinte resposta:

Para

3,50
a

primeira

organização,

100%

dos

participantes

responderam

corretamente a pergunta. Para a segunda organização, 75% dos participantes
responderam corretamente a pergunta e 25% responderam de forma errada. Para a
terceira organização, 100% dos participantes responderam corretamente a pergunta.
Na Tabela 12 é apresentada a listagem dos resultados obtidos para a resposta da
pergunta 3. A figura 49 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a resposta da
pergunta 3.
Tabela 12 - Resposta da pergunta 3 (Laboratório)
PERGUNTA 3) Qual é o preço do refrigerante em lata de 350ml?
Organização 1

Organização 2

Participantes 9

Participantes 8

Correto 9 100%
Errado 0

0%

Organização 3
Participantes 8

Correto 6 75%
Errado 2 25%

Correto 8 100%
Errado 0

0%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 49 - Resposta da pergunta 3 (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.2.6

Resposta da pergunta 4 (Laboratório)

É esperado como resposta correta: R$ 1,50. Porém, como não foi informado se
deveria ter sido colocado por extenso, com máscara em reais ou com casas
decimais, foram aceitas como corretas as seguintes respostas:


1,5
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1,50



1,50reias



1,5o



1.5



1.50



1e50



R$ 1,50



R$1,50

Para todas as organizações (primeira, segunda e terceira), 100% dos
participantes responderam corretamente a pergunta. Na Tabela 13 é apresentada a
listagem dos resultados obtidos para a resposta da pergunta 4. A figura 50 ilustra o
gráfico com os resultados obtidos para a resposta da pergunta 4.
Tabela 13 - Resposta da pergunta 4 (Laboratório)
PERGUNTA 4) Qual é o preço do rolinho de chocolate?
Organização 1

Organização 2

Participantes 9

Participantes 8

Correto 9 100%
Errado 0

Organização 3

0%

Participantes 8

Correto 8 100%
Errado 0

0%

Correto 8 100%
Errado 0

0%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 50 - Resposta da pergunta 4 (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.2.7

Resposta da pergunta 5 (Laboratório)

É esperado como resposta correta: 250. Porém, como não foi informado se
deveria ter sido colocado a unidade de medida, foram aceitas como corretas as
seguintes respostas:
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250



250 gramas



250g



250gr



250gr 6 reais



25o

Por outro lado, foram consideradas como erro as seguintes respostas:


6



6,00



R$6,00

Para a primeira organização, 67% dos participantes responderam corretamente
a pergunta e 33% responderam de forma errada. Para a segunda organização, 88%
dos participantes responderam corretamente a pergunta e 13% responderam de
forma errada. Para a terceira organização, 75% dos participantes responderam
corretamente a pergunta e 25% responderam de forma errada. Na Tabela 14 é
apresentada a listagem dos resultados obtidos para a resposta da pergunta 5. A
figura 51 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a resposta da pergunta 5.
Tabela 14 - Resposta da pergunta 5 (Laboratório)
PERGUNTA 5) Qual é o peso, em gramas, da porção de arroz?
Organização 1
Participantes 9

Organização 2
Participantes 8

Organização 3
Participantes 8

Correto 6 67%

Correto 7 88%

Correto 6 75%

Errado 3 33%

Errado 1 13%

Errado 2 25%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 51 - Resposta da pergunta 5 (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4.1.2.8

Resposta de todas as perguntas

Ao consolidar a resposta de todas as perguntas, para a primeira organização,
89% das perguntas foram respondidas corretamente e 11% foram respondidas de
forma errada. Para a segunda e terceira organizações, 93% das perguntas foram
respondidas corretamente e 8% foram respondidas de forma errada. Na Tabela 15 é
apresentada a listagem dos resultados obtidos para a resposta de todas as
perguntas. A figura 52 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a resposta de
todas as perguntas.
Tabela 15 - Resposta de todas as perguntas (Laboratório)
RESPOSTA DE TODAS AS PERGUNTAS
Organização 1
Participantes

Organização 2
9

Participantes

Correto 40 89%
Errado

5

11%

Organização 3
8

Participantes

Correto 37 93%
Errado

3

8%

8

Correto 37 93%
Errado

3

8%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 52 - Resposta de todas as perguntas (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.3 Pós-Teste (Laboratório)
Os resultados obtidos do questionário pós-teste apresentado na Seção 4.3.7
são mostrados a seguir.
4.4.1.3.1

Disposição das informações (Laboratório)

Para a primeira organização, 67% dos participantes consideram que a
disposição das informações está Excelente e 33% consideram que a disposição das
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informações está Boa. Para a segunda organização, 75% dos participantes
consideram que a disposição das informações está Excelente e 25% consideram
que a disposição das informações está Boa. Para a terceira organização, 25% dos
participantes consideram que a disposição das informações está Excelente e 75%
consideram que a disposição das informações está Boa. Na Tabela 16 é
apresentada a listagem dos resultados obtidos para a disposição das informações. A
figura 53 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a disposição das
informações.
Tabela 16 - Disposição das informações (Laboratório)
DISPOSIÇÃO - 1) Você considera que a disposição das informações do site está:
Organização 1

Organização 2

Participantes 9

Organização 3

Participantes 8

Participantes 8

Excelente 6 67%

Excelente 6 75%

Excelente 2 25%

Boa 3 33%

Boa 2 25%

Boa 6 75%

Regular 0

0%

Regular 0

0%

Regular 0

0%

Ruim 0

0%

Ruim 0

0%

Ruim 0

0%

Péssima 0

0%

Péssima 0

0%

Péssima 0

0%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 53 - Disposição das informações (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.3.2

Dificuldade para encontrar as informações (Laboratório)

Com relação ao nível de dificuldade para encontrar as informações e responder
as perguntas, para a primeira organização, 22% dos participantes consideram que
foi Muito Fácil e 78% consideram que foi Fácil. Para a segunda organização, 38%
dos participantes consideram que foi Muito Fácil e 63% consideram que foi Fácil.
Para a terceira organização, 38% dos participantes consideram que foi Muito Fácil,
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38% consideram que foi Fácil e 25% consideram que foi Médio. Na Tabela 17 é
apresentada a listagem dos resultados obtidos para a dificuldade para encontrar as
informações. A figura 54 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a
dificuldade para encontrar as informações.
Tabela 17 - Dificuldade para encontrar as informações (Laboratório)
DIFICULDADE - 2) Você considera que o nível de dificuldade para encontrar as informações e responder
as perguntas foi:
Organização 1

Organização 2

Participantes

9

Muito Fácil

2

Fácil

Organização 3

Participantes

8

Participantes

8

22%

Muito Fácil

3

38%

Muito Fácil

3

38%

7

78%

Fácil

5

63%

Fácil

3

38%

Médio

0

0%

Difícil

0

0%

Médio

0

0%

Médio

2

25%

Difícil

0

0%

Difícil

0

0%

Muito Difícil

0

0%

Muito Difícil

0

0%

Muito Difícil

0

0%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 54 - Dificuldade para encontrar as informações (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.1.3.3

Satisfação em completar a tarefa com êxito (Laboratório)

Com relação à satisfação em conseguir responder corretamente as perguntas,
para a primeira e segunda organizações, 100% dos participantes consideram que
acertaram as respostas. Para a terceira organização, 88% dos participantes
consideram que acertaram as respostas e 13% consideram que erraram as
respostas. Na Tabela 18 é apresentada a listagem dos resultados obtidos para a
satisfação em completar a tarefa com êxito. A figura 55 ilustra o gráfico com os
resultados obtidos para a satisfação em completar a tarefa com êxito.
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Tabela 18 - Satisfação em completar a tarefa com êxito (Laboratório)
SATISFAÇÃO - 3) Você considera que conseguiu responder corretamente as perguntas?
Organização 1

Organização 2

Participantes 9

Organização 3

Participantes 8

Participantes 8

Sim 9

100%

Sim 8

100%

Sim 7

88%

Não 0

0%

Não 0

0%

Não 1

13%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 55 - Satisfação em completar a tarefa com êxito (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2 Remoto
No teste remoto, participaram 150 pessoas, sendo 50 para a primeira
organização, 50 para a segunda organização e 50 para a terceira organização.
4.4.2.1 Pré-Teste (Remoto)
Os resultados obtidos do questionário pré-teste apresentado na Seção 4.3.4
são mostrados a seguir.
4.4.2.1.1

Idade (Remoto)

Para a primeira organização, a média aritmética de idade do grupo avaliado é
de 31 anos com desvio padrão de 9 anos. A menor idade foi de 17 anos e a maior
idade foi de 58 anos. Para a segunda organização, a média aritmética de idade do
grupo avaliado é de 28 anos com desvio padrão de 6 anos. A menor idade foi de 21
anos e a maior idade foi de 52 anos. Para a terceira organização, a média aritmética
de idade do grupo avaliado é de 31 anos com desvio padrão de 8 anos. A menor
idade foi de 19 anos e a maior idade foi de 50 anos. Na Tabela 19 é apresentada a

102

listagem dos resultados obtidos para a idade. A figura 56 ilustra o gráfico com os
resultados obtidos para a idade.
Tabela 19 - Idade (Remoto)
IDADE - 1) Quantos anos você tem?
Organização 1
Organização 2
Participantes 50
Participantes
Média Aritmética 31
Média Aritmética
Desvio Padrão 9
Desvio Padrão
Mínimo 17
Mínimo
Máximo 58
Máximo

50
28
6
21
52

Organização 3
Participantes
Média Aritmética
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo

50
31
8
19
50

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 56 - Idade (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.1.2

Uso da Internet (Remoto)

Para a primeira organização, 2% dos participantes informaram que utilizam a
Internet menos do que 5 horas por semana, 12% informaram que utilizam a Internet
entre 5 e 10 horas por semana e 86% informaram que utilizam a Internet mais do
que 10 horas por semana. Para a segunda organização, 2% dos participantes
informaram que utilizam a Internet menos do que 5 horas por semana, 2%
informaram que utilizam a Internet entre 5 e 10 horas por semana e 96% informaram
que utilizam a Internet mais do que 10 horas por semana. Para a terceira
organização, 2% dos participantes informaram que utilizam a Internet menos do que
5 horas por semana, 6% informaram que utilizam a Internet entre 5 e 10 horas por
semana e 92% informaram que utilizam a Internet mais do que 10 horas por
semana. Na Tabela 20 é apresentada a listagem dos resultados obtidos para o uso
de Internet. A figura 57 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para o uso de
Internet.
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Tabela 20 - Uso da Internet (Remoto)
USO DA INTERNET - 2) Em média, quantas horas por semana você utiliza a Internet?
Organização 1
Organização 2
Organização 3
Participantes 50
Participantes 50
Participantes 50
Menos do que 5 horas 1 2%
Menos do que 5 horas 1 2%
Menos do que 5 horas 1 2%
Entre 5 e 10 horas 6 12%
Entre 5 e 10 horas 1 2%
Entre 5 e 10 horas 3 6%
Mais do que 10 horas 43 86%
Mais do que 10 horas 48 96%
Mais do que 10 horas 46 92%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 57 - Uso da Internet (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.1.3

Experiência na tarefa (Remoto)

Para a primeira organização, 94% dos participantes informaram que alguma
vez já utilizaram anteriormente a Internet para se informar a respeito de qualquer
restaurante e 6% informaram que não utilizaram a Internet para se informar a
respeito de qualquer restaurante. Para a segunda organização, 96% dos
participantes informaram que alguma vez já utilizaram anteriormente a Internet para
se informar a respeito de qualquer restaurante e 4% informaram que não utilizaram a
Internet para se informar a respeito de qualquer restaurante. Para a terceira
organização, 98% dos participantes informaram que alguma vez já utilizaram
anteriormente a Internet para se informar a respeito de qualquer restaurante e 2%
informaram que não utilizaram a Internet para se informar a respeito de qualquer
restaurante. Na Tabela 21 é apresentada a listagem dos resultados obtidos para a
experiência na tarefa. A figura 58 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a
experiência na tarefa.
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Tabela 21 - Experiência na tarefa (Remoto)
EXPERIÊNCIA NA TAREFA - 3) Já utilizou anteriormente a Internet para se informar a respeito de
qualquer restaurante (por exemplo, para obter informações sobre cardápio, preço, telefone, endereço ou
área de entrega)?
Organização 1
Organização 2
Organização 3
Participantes 50
Participantes 50
Participantes 50
Sim 47
94%
Sim 48
96%
Sim 49
98%
Não 3
6%
Não 2
4%
Não 1
2%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 58 - Experiência na tarefa (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.1.4

Conhecimento prévio do restaurante (Remoto)

Para a primeira organização, 10% dos participantes responderam que
conhecem o restaurante e 90% informaram que não conhecem o restaurante. Para a
segunda organização, 6% dos participantes responderam que conhecem o
restaurante e 94% informaram que não conhecem o restaurante. Para a terceira
organização, 8% dos participantes responderam que conhecem o restaurante e 92%
informaram que não conhecem o restaurante. Na Tabela 22 é apresentada a
listagem dos resultados obtidos para o conhecimento prévio do restaurante. A figura
59 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para o conhecimento prévio do
restaurante.
Tabela 22 - Conhecimento prévio do restaurante (Remoto)
CONHECIMENTO PRÉVIO DO RESTAURANTE - 4) Já conhece ou consumiu os produtos do restaurante
Yakissoba Yah?
Organização 1
Organização 2
Organização 3
Participantes 50
Participantes 50
Participantes 50
Sim 5
10%
Sim 3
6%
Sim 4
8%
Não 45
90%
Não 47
94%
Não 46
92%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 59 - Conhecimento prévio do restaurante (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.2 Teste (Remoto)
Os resultados obtidos da execução do teste e das respostas das perguntas
apresentadas na Seção 4.3.6 são mostrados a seguir.
4.4.2.2.1

Tempo (Remoto)

Para a primeira organização, a média aritmética de tempo gasto ao realizar a
tarefa foi de 126 segundos com desvio padrão de 62 segundos. O menor tempo foi
de 41 segundos e o maior tempo foi de 299 segundos. Para a segunda organização,
a média aritmética de tempo gasto ao realizar a tarefa foi de 160 segundos com
desvio padrão de 46 segundos. O menor tempo foi de 82 segundos e o maior tempo
foi de 308 segundos. Para a terceira organização, a média aritmética de tempo gasto
ao realizar a tarefa foi de 206 segundos com desvio padrão de 99 segundos. O
menor tempo foi de 104 segundos e o maior tempo foi de 581 segundos. Na Tabela
23 é apresentada a listagem dos resultados obtidos para o tempo. A figura 60 ilustra
o gráfico com os resultados obtidos para o tempo.
Tabela 23 - Tempo (Remoto)
TEMPO - Em segundos para completar a tarefa
Organização 1
Organização 2
Participantes 50
Participantes 50
Média Aritmética 126
Média Aritmética 160
Desvio Padrão 62
Desvio Padrão 46
Mínimo 41
Mínimo 82
Máximo 299
Máximo 308

Fonte: Elaborado pelo autor

Organização 3
Participantes 50
Média Aritmética 206
Desvio Padrão 99
Mínimo 104
Máximo 581
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Figura 60 - Tempo (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.2.2

Número de visualizações de página (Remoto)

Para a primeira organização, a média aritmética do número de visualizações de
páginas ao realizar a tarefa foi de 1 página com desvio padrão de 0 página. O menor
número de visualizações foi de 1 página e o maior número de visualizações foi de 2
páginas. Para a segunda organização, a média aritmética do número de
visualizações de páginas ao realizar a tarefa foi de 8 páginas com desvio padrão de
2 páginas. O menor número de visualizações foi de 5 páginas e o maior número de
visualizações foi de 14 páginas. Para a terceira organização, a média aritmética do
número de visualizações de páginas ao realizar a tarefa foi de 26 páginas com
desvio padrão de 6 páginas. O menor número de visualizações foi de 13 páginas e o
maior número de visualizações foi de 39 páginas. Na Tabela 24 é apresentada a
listagem dos resultados obtidos para o número de visualizações de páginas. A figura
61 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para o número de visualizações de
páginas.
Tabela 24 - Número de visualizações de páginas (Remoto)
NÚMERO DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS - Número de cliques do mouse para ir de uma página para
outra
Organização 1
Organização 2
Organização 3
Participantes 50
Participantes 50
Participantes 50
Média Aritmética 1
Média Aritmética 8
Média Aritmética 26
Desvio Padrão 0
Desvio Padrão 2
Desvio Padrão 6
Mínimo 1
Mínimo 5
Mínimo 13
Máximo 2
Máximo 14
Máximo 39

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 61 - Número de visualizações de páginas (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.2.3

Resposta da pergunta 1 (Remoto)

É esperado como resposta correta: R$ 16,00. Porém, como não foi informado
se deveria ter sido colocado por extenso, com máscara em reais ou com casas
decimais, foram aceitas como corretas as seguintes respostas:


16



16 reais



16,00



R$ 16,00



R$ 16.00



R$16,00



R$16.00

Por outro lado, foram consideradas como erro as seguintes respostas:


10,00



15



15,00



25,00



26,90



30 reais



45



6 reais



Nao sei.



R$ 10,00



R$ 25,00



R$10,00
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Para a primeira organização, 94% dos participantes responderam corretamente
a pergunta e 6% responderam de forma errada. Para a segunda organização, 86%
dos participantes responderam corretamente a pergunta e 14% responderam de
forma errada. Para a terceira organização, 96% dos participantes responderam
corretamente a pergunta e 4% responderam de forma errada. Na Tabela 25 é
apresentada a listagem dos resultados obtidos para a resposta da pergunta 1. A
figura 62 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a resposta da pergunta 1.
Tabela 25 - Resposta da pergunta 1 (Remoto)
PERGUNTA 1) Qual é o preço do yakissoba especial médio?
Organização 1
Organização 2
Organização 3
Participantes 50
Participantes 50
Participantes 50
Correto 47 94%
Correto 43 86%
Correto 48 96%
Errado 3 6%
Errado 7 14%
Errado 2 4%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 62 - Resposta da pergunta 1 (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.2.4

Resposta da pergunta 2 (Remoto)

É esperado como resposta correta: Japonês. Porém, como não foi informado
se deveria ter sido colocado os acentos, maiúsculos, minúsculos ou precisão
ortográfica, foram aceitas como corretas as seguintes respostas:


Japon



japones



japones: baseado em soja,amido de milho, caldo de legumes,,oleo de
gerg. e açúcar
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Japonês



molho a base de soja, amido de milho, caldo de legumes, oleo de
gergelim e açucar



Molho Japonês

Por outro lado, foram consideradas como erro as seguintes respostas:


Não sei



? não achei



a escolha



agridoce



à escolha



cereja



Chines, Japones, Gengibre e Indiano



chinês, indiano, gengibre, japonês



Escolha



GENGIBRE



indiano



Molho a base de soja



nao encontrei



Não



Não consta este dado ou dado em local inapropriado



Não sei



não sei...



não tem o nome no site.



shimeji



Shoyu



soja



Todos têm "molho a escolha"

Para a primeira organização, 90% dos participantes responderam corretamente
a pergunta e 10% responderam de forma errada. Para a segunda organização, 84%
dos participantes responderam corretamente a pergunta e 16% responderam de
forma errada. Para a terceira organização, 90% dos participantes responderam
corretamente a pergunta e 10% responderam de forma errada. Na Tabela 26 é
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apresentada a listagem dos resultados obtidos para a resposta da pergunta 2. A
figura 63 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a resposta da pergunta 2.
Tabela 26 - Resposta da pergunta 2 (Remoto)
PERGUNTA 2) Qual é o molho do yakissoba que é adocicado?
Organização 1

Organização 2

Participantes 50

Participantes 50

Correto 45 90%
Errado

5

Organização 3

10%

Participantes 50

Correto 42 84%
Errado

8

16%

Correto 45 90%
Errado

5

10%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 63 - Resposta da pergunta 2 (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.2.5

Resposta da pergunta 3 (Remoto)

É esperado como resposta correta: R$ 3,00. Porém, como não foi informado se
deveria ter sido colocado por extenso, com máscara em reais ou com casas
decimais, foram aceitas como corretas as seguintes respostas:


3



3 mas não fala que e 350 ml



3 reais



3,0



3,00



3,000



2,00



3.00
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a lata R$ 3,00 não quer dizer que tem 350 ml !!! cuidado tem marcas
que não vem com essa quantidade!



R$ 3,00



R$ 3.00



R$3,00



R$3.00

Por outro lado, foram consideradas como erro a seguintes respostas:


2,50



3,50



4,50

Para

a

primeira

organização,

100%

dos

participantes

responderam

corretamente a pergunta. Para a segunda organização, 98% dos participantes
responderam corretamente a pergunta e 2% responderam de forma errada. Para a
terceira organização, 96% dos participantes responderam corretamente a pergunta e
4% de forma errada. Na Tabela 27 é apresentada a listagem dos resultados obtidos
para a resposta da pergunta 3. A figura 64 ilustra o gráfico com os resultados obtidos
para a resposta da pergunta 3.
Tabela 27 - Resposta da pergunta 3 (Remoto)
PERGUNTA 3) Qual é o preço do refrigerante em lata de 350ml?
Organização 1

Organização 2

Participantes 50

Participantes 50

Correto 50 100%
Errado

0

Organização 3

0%

Participantes 50

Correto 49 98%
Errado

1

2%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 64 - Resposta da pergunta 3 (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

Correto 48 96%
Errado

2

4%
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4.4.2.2.6

Resposta da pergunta 4 (Remoto)

É esperado como resposta correta: R$ 1,50. Porém, como não foi informado se
deveria ter sido colocado por extenso, com máscara em reais ou com casas
decimais, foram aceitas como corretas as seguintes respostas:


1 real e 50 centavos



1,5



1,50



1,50 real



1.5



1.50



R$ 1,50



R$ 1.50



R$1,50



R$1.50

Por outro lado, foram consideradas como erro as seguintes respostas:


2,00



2,50



4,50



5



5,00



R$,50

Para

a

primeira

organização,

100%

dos

participantes

responderam

corretamente a pergunta. Para a segunda e terceira organizações, 98% dos
participantes responderam corretamente a pergunta e 2% responderam de forma
errada. Na Tabela 28 é apresentada a listagem dos resultados obtidos para a
resposta da pergunta 4. A figura 65 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a
resposta da pergunta 4.
Tabela 28 - Resposta da pergunta 4 (Remoto)
PERGUNTA 4) Qual é o preço do rolinho de chocolate?
Organização 1
Organização 2
Organização 3
Participantes 50
Participantes 50
Participantes 50
Correto 50 100%
Correto 49 98%
Correto 49 98%
Errado 0
0%
Errado 1 2%
Errado 1 2%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 65 - Resposta da pergunta 4 (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.2.7

Resposta da pergunta 5 (Remoto)

É esperado como resposta correta: 250. Porém, como não foi informado se
deveria ter sido colocado a unidade de medida, foram aceitas como corretas as
seguintes respostas:


250



250 g



250 gramas



250 gramas - R$ 6,00



250 grams



250.



250g



250gramas

Por outro lado, foram consideradas como erro as seguintes respostas:


100



150



200



300



300g



400g



6



6 reais



6,00



aproximadamente 300g
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não sei



R$ 6,00



R$6,00

Para a primeira organização, 96% dos participantes responderam corretamente
a pergunta e 4% responderam de forma errada. Para a segunda organização, 82%
dos participantes responderam corretamente a pergunta e 18% responderam de
forma errada. Para a terceira organização, 84% dos participantes responderam
corretamente a pergunta e 16% responderam de forma errada. Na Tabela 29 é
apresentada a listagem dos resultados obtidos para a resposta da pergunta 5. A
figura 66 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a resposta da pergunta 5.
Tabela 29 - Resposta da pergunta 5 (Remoto)
PERGUNTA 5) Qual é o peso, em gramas, da porção de arroz?
Organização 1
Organização 2
Organização 3
Participantes 50
Participantes 50
Participantes 50
Correto 48 96%
Correto 41 82%
Correto 42 84%
Errado 2 4%
Errado 9 18%
Errado 8 16%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 66 - Resposta da pergunta 5 (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.2.8

Resposta de todas as perguntas (Remoto)

Ao consolidar a resposta de todas as perguntas, para a primeira organização,
96% das perguntas foram respondidas corretamente e 4% foram respondidas de
forma errada. Para a segunda organização, 90% das perguntas foram respondidas
corretamente e 10% foram respondidas de forma errada. Para a terceira
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organização, 93% das perguntas foram respondidas corretamente e 7% foram
respondidas de forma errada. Na Tabela 30 é apresentada a listagem dos resultados
obtidos para a resposta de todas as perguntas. A figura 67 ilustra o gráfico com os
resultados obtidos para a resposta de todas as perguntas.
Tabela 30 - Resposta de todas as perguntas (Remoto)
RESPOSTA DE TODAS AS PERGUNTAS
Organização 1
Organização 2
Participantes 50
Participantes 50
Correto 240 96%
Correto 224 90%
Errado 10 4%
Errado 26 10%

Organização 3
Participantes 50
Correto 232 93%
Errado 18 7%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 67 - Resposta de todas as perguntas (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.3 Pós-Teste (Remoto)
Os resultados obtidos do questionário pós-teste apresentado na Seção 4.3.7
são mostrados a seguir.
4.4.2.3.1

Disposição das informações (Remoto)

Com relação à disposição das informações, para a primeira organização, 20%
dos participantes consideram Excelente, 42% consideram Boa, 22% consideram
Regular, 14% consideram Ruim e 2% consideram Péssima. Para a segunda
organização, 8% dos participantes consideram Excelente, 54% consideram Boa,
30% consideram Regular, 6% consideram Ruim e 2% consideram Péssima. Para a
terceira organização, 8% dos participantes consideram Excelente, 38% consideram
Boa, 36% consideram Regular, 16% consideram Ruim e 2% consideram Péssima.
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Na Tabela 31 é apresentada a listagem dos resultados obtidos para a disposição
das informações. A figura 68 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a
disposição das informações.
Tabela 31 - Disposição das informações (Remoto)
DISPOSIÇÃO - 1) Você considera que a disposição das informações do site está:
Organização 1
Organização 2
Organização 3
Participantes 50
Participantes 50
Participantes 50
Excelente 10 20%
Excelente 4 8%
Excelente 4 8%
Boa 21 42%
Boa 27 54%
Boa 19 38%
Regular 11 22%
Regular 15 30%
Regular 18 36%
Ruim 7 14%
Ruim 3 6%
Ruim 8 16%
Péssima 1 2%
Péssima 1 2%
Péssima 1 2%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 68 - Disposição das informações (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.3.2

Dificuldade para encontrar as informações (Remoto)

Com relação ao nível de dificuldade para encontrar as informações e responder
as perguntas, para a primeira organização, 24% dos participantes consideram Muito
Fácil, 44% consideram Fácil, 28% consideram Médio e 4% consideram Difícil. Para a
segunda organização, 24% dos participantes consideram Muito Fácil, 48%
consideram Fácil, 26% consideram Médio e 2% consideram Difícil. Para a segunda
organização, 16% dos participantes consideram Muito Fácil, 30% consideram Fácil,
44% consideram Médio e 10% consideram Difícil. Na Tabela 32 é apresentada a
listagem dos resultados obtidos para a dificuldade para encontrar as informações. A
figura 69 ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a dificuldade para
encontrar as informações.
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Tabela 32 - Dificuldade para encontrar as informações (Remoto)
DIFICULDADE - 2) Você considera que o nível de dificuldade para encontrar as informações e responder
as perguntas foi:
Organização 1
Organização 2
Organização 3
Participantes 50
Participantes 50
Participantes 50
Muito Fácil 12
24%
Muito Fácil 12
24%
Muito Fácil 8
16%
Fácil 22
44%
Fácil 24
48%
Fácil 15
30%
Médio 14
28%
Médio 13
26%
Médio 22
44%
Difícil 2
4%
Difícil 1
2%
Difícil 5
10%
Muito Difícil 0
0%
Muito Difícil 0
0%
Muito Difícil 0
0%

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 69 - Dificuldade para encontrar as informações (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.2.3.3

Satisfação em completar a tarefa com êxito (Remoto)

Com relação à satisfação em conseguir responder corretamente as perguntas,
para a primeira organização, 98% dos participantes consideram que acertaram as
respostas e 2% consideram que erraram as respostas. Para a segunda e terceira
organizações, 96% dos participantes consideram que acertaram as respostas e 4%
consideram que erraram as respostas. Na Tabela 33 é apresentada a listagem dos
resultados obtidos para a satisfação em completar a tarefa com êxito. A figura 70
ilustra o gráfico com os resultados obtidos para a satisfação em completar a tarefa
com êxito.
Tabela 33 - Satisfação em completar a tarefa com êxito (Remoto)
SATISFAÇÃO - 3) Você considera que conseguiu responder corretamente as perguntas?
Organização 1
Organização 2
Organização 3
Participantes 50
Participantes 50
Participantes 50
Sim 49 98%
Sim 48 96%
Sim 48 96%
Não 1
2%
Não 2
4%
Não 2
4%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 70 - Satisfação em completar a tarefa com êxito (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor
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5

ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES
Esta Seção apresenta a análise dos resultados encontrados e discussões e está

organizada da seguinte maneira: a Seção 5.1 apresenta a análise estatística; a
Seção 5.2 apresenta a análise para a primeira organização; a Seção 5.3 apresenta a
análise para a segunda organização; a Seção 5.4 apresenta a análise para a terceira
organização; a Seção 5.5 apresenta uma discussão sobre os resultados obtidos,
com a descrição das dificuldades encontradas e sugestões de melhoria; a Seção 5.6
apresenta as considerações finais desta Seção.
5.1

Análise estatística23
O papel principal da análise estatística é estabelecer se os resultados obtidos

têm significância estatística, de acordo com limites pré-estabelecidos. Quando se
formula uma hipótese em relação a uma determinada característica de uma
população, a amostra dela retirada pode:


Pertencer à população de origem. Portanto, as diferenças observadas
são decorrentes de flutuações biológicas normais ou



Não pertencer a essa população e as diferenças encontradas
representam um efeito real, não podendo ser atribuídas ao acaso.

No primeiro caso, diz-se que os valores encontrados não são estatisticamente
significativos e no segundo são estatisticamente significativos.
5.1.1 Tipos de dados24
Dependendo da natureza dos dados, podem-se distinguir dois tipos principais:
dados qualitativos ou dados quantitativos.
Dados qualitativos ou categóricos podem ser:


Nominais, por exemplo: sexo (masculino e feminino)



Ordinais, isto é, categorias ordenadas, tais como: dificuldade (baixa,
média e alta) e abundância (dominante, abundante, freqüente, ocasional
e raro).

23

Testes de Hipóteses e Significância: http://www.cultura.ufpa.br/dicas/biome/biotestes.htm

24

Estatística: http://leg.ufpr.br/~paulojus/CE003/ce003/ce003.html
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Dados quantitativos ou numéricos podem ser:


Discretos, isto é, contagens ou números inteiros. Por exemplo: número
de visualizações de páginas pelo usuário



Contínuos, isto é, medidas numa escala contínua, tais como: velocidade,
volume, área, peso e massa

As distinções não são tão rígidas, por exemplo, em geral, trata-se a idade
como uma variável contínua, mas se a idade for registrada pelo ano mais próximo,
pode-se tratá-la como discreta, e se separarmos a amostra em crianças,
adolescentes, adultos e idosos, então se tem faixa etária como uma variável
ordenada categórica.
Para poder resumir numericamente os dados quantitativos é preciso escolher
medidas apropriadas de locação e de dispersão para os tipos de dados. Existem três
escolhas principais para a medida de locação as quais estão ligadas a certas
medidas de dispersão como exibida na Tabela 34:
Tabela 34 - Medidas de locação e de dispersão

Locação

Dispersão

Média (o valor médio)

Desvio Padrão

Mediana (o valor do meio)

IQR (Amplitude Inter-Quartis)

Moda (o valor mais comum)

Proporção

Fonte: Estatística (2012)

Para resumir dados quantitativos aproximadamente simétricos é usual calcular
a média aritmética ( x ) como uma medida de locação. Se

x1 , x2 ,, xn são

os

valores dos dados, então podemos escrever a média como:

x

x1  x 2    x n
n
 i 1 xi
n

2

A variância amostral ( s ) é definida como o desvio quadrático médio da média
e é calculada de uma amostra de dados como:

s2




n

2
(
x

x
)
i
i 1

n 1

O desvio padrão amostral ( s ) é a raiz quadrada da variância:
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s  s2
Uma informação útil é que para qualquer conjunto de dados, pelo menos 75%
deles ficam dentro de uma distância de 2 desvio padrão da média, isto é, entre

x  2s

e

x  2s .

A inferência estatística é o processo pelo qual estatísticos tiram conclusões
acerca da população usando informação de uma amostra. Uma amostra é um
subconjunto da população. A média populacional é definida por  , o desvio padrão
populacional por  e a variância populacional por  2 .
5.1.2 Intervalos de confiança
Suponha que estejamos interessados num parâmetro populacional verdadeiro
(mas desconhecido)  . Pode-se estimar o parâmetro  usando informação da
amostra. Contudo, sabe-se que o valor estimado na maior parte das vezes não será
exatamente igual ao valor verdadeiro. Então, também é interessante encontrar um
intervalo de confiança que forneça um intervalo de valores plausíveis para o
parâmetro baseado nos dados da amostra.
Um intervalo de confiança de 95% para um parâmetro populacional fornece um
intervalo no qual estaríamos 95% confiantes de cobertura do verdadeiro valor do
parâmetro.
Para uma amostra suficientemente grande a distribuição das médias amostrais
em torno da média populacional é Normal com desvio padrão


n


n

. Chama-se de

o erro padrão (SE) da média, uma vez que quanto menor seu valor, tanto mais

próxima estarão as médias amostrais da média populacional  (isto é, tanto menor
será o erro).
Para grandes tamanhos amostrais, o desvio padrão amostral s será uma boa
estimativa de  , portanto podemos substituir  por

s de modo que pode-se

calcular o erro padrão como:

SE 

s
n

O seguinte intervalo de confiança para a média pode ser usado para grandes
amostras, independente da distribuição da variável original:
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s
s 

, x  1,96 
 x  1,96 

n
n

Para amostras pequenas, onde s é uma estimativa menos confiável de  , ao
invés de usar o valor de 1,96, usa-se um valor ligeiramente maior para refletir a
redução na confiança. Obtém-se o valor requerido da tabela de distribuição t para
construir o intervalo de confiança. O valor correspondente à linha r  n  1 graus de
liberdade. Então um intervalo de confiança exato é:

s
s 

, x  tn1,0.05  
 x  tn1, 0.05  

n
n

Os valores de t onde tem uma distribuição T de Student com r graus de
liberdade é exibido no apêndice A – A Distribuição t
Em geral, intervalos de confiança são a forma mais informativa de apresentar
os achados principais de um estudo. Contudo, algumas vezes existe um particular
interesse em decidir sobre a verdade ou não de uma hipótese específica (neste
caso, se dois grupos tem a mesma média ou não). O Teste de Hipóteses fornece a
estrutura para realizar isto.
5.1.3 Teste de Hipóteses
Para se testar algo é necessário estabelecer uma hipótese nula e uma
alternativa, sendo ambas antagônicas.
A hipótese nula é uma hipótese tida como verdadeira até que provas
estatísticas indiquem o contrário. É comumente designada por H0. É freqüente que
a hipótese nula consista em afirmar que as características matemáticas de duas ou
mais populações são idênticas. No caso, se deseja comparar os valores obtidos
para a variável tempo/visualização entre indivíduos de amostras de dois ambientes,
remoto e laboratório, a hipótese nula é: “A média de tempo/visualização do ambiente
remoto é igual ao do ambiente em laboratório”.
A hipótese alternativa deve ser contrária, oposta, antagônica à hipótese nula. É
comumente designada por H1. Note-se que, como as hipóteses são contraditórias,
elas não poderão ser simultaneamente verdadeiras. Assim, quando se aceita H 0
também rejeita-se H1 e vice-versa. No caso, a hipótese alternativa é: “A média de
tempo/visualização do ambiente remoto é diferente do ambiente em laboratório”.
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Se o valor obtido estiver em uma região suficientemente improvável da
distribuição nula, então H0 é rejeitada como improvável de ser verdadeira. Se, por
outro lado, o valor obtido estiver em uma região provável da distribuição nula, então
H0 não pode ser rejeitada. É importante notar que aceitar H0 não significa que a
hipótese nula seja verdadeira, mas apenas que não existe evidência suficiente para
rejeitá-la.
Ao tomar uma decisão a favor ou contra uma hipótese há apenas dois tipos de
erros estatísticos que se pode cometer:
Erro do tipo 1: rejeita-se H0, quando H0 é verdadeira
Erro do tipo 2: aceita-se H0, quando H0 é falsa
Para aplicar um teste de significância, cria-se uma hipótese que, geralmente, é
a de igualdade (hipótese nula). O teste é feito para tentar refutar esta hipótese. Mas,
por erros amostrais (flutuações) pode-se incorrer em erros de tomada de decisão.

Se a hipótese nula for verdadeira

Se a hipótese nula for falsa

Aceita-se a

Corretamente, aceita-se a hipótese Erro do tipo 2 (beta): Aceita-

hipótese nula

verdadeira

se uma hipótese nula que é
falsa

Rejeita-se a

Erro do tipo 1 (alfa): Rejeita-se

Corretamente, rejeita-se a

hipótese nula

uma hipótese nula que é

hipótese falsa

verdadeira

A probabilidade de se rejeitar H0 quando ela é verdadeira corresponde ao nível
de significância (alfa). O nível de significância corresponde ao risco que se corre de
rejeitar uma hipótese verdadeira ou aceitar uma hipótese falsa. A significância de um
resultado também é denominada de valor P. O nível de significância é o limite que
se toma como base para afirmar que um certo desvio é decorrente do acaso ou não.
São aceitos como estatisticamente significativos os níveis P = 0,05 e P = 0,01, ou
seja, 5% e 1% respectivamente. Na prática, considera-se satisfatório o limite de 5%
de probabilidade de erro, não sendo significativas as diferenças que tiverem uma
probabilidade acima desse limite. É possível notar as seguintes interpretações dos
valores P:


P ≥ 0,10: Não existe evidência contra H0
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5.2



P < 0,10: Fraca evidência contra H0



P < 0,05: Evidência significativa



P < 0,01: Evidência altamente significativa



P < 0,001: Evidência muito altamente significativa

Análise da primeira organização
Será realizada a análise do tempo, do número de visualizações de páginas e

do questionário para a primeira organização, para responder à questão dessa
pesquisa de qual é a diferença nos resultados quando é comparado o teste de
usabilidade no laboratório com o teste remoto.
5.2.1 Tempo
Será obtido o intervalo de confiança dos valores de tempo no laboratório e no
remoto e após isso é feita uma comparação dos resultados.
5.2.1.1 Laboratório


Média amostral ( x ) = 190



Valor da distribuição ( t n 1, 0.05  ) (para r = 8 e P = 0.05) = 2,306



Amostra ( n ) = 9



Desvio padrão amostral ( s ) = 121

121
121 
s
s  

, x  tn1,0.05  
,190  2,306 
 = 97,283
 x  tn1, 0.05  
 = 190  2,306 
n
n 
9
9

Portanto, temos 95% de confiança de que o tempo médio da população da qual a
amostra foi retirada está entre 97 segundos e 283 segundos.
5.2.1.2 Remoto


Média amostral ( x ) = 126



Valor da distribuição ( t n 1, 0.05  ) (para r = 49 e P = 0.05) = 2,009



Amostra ( n ) = 50



Desvio padrão amostral ( s ) = 62

62
62 
s
s  

, x  tn1,0.05  
,126  2,009 
 = 109,144
 x  tn1, 0.05  
 = 126  2,009 
n
n 
50
50 
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Portanto, temos 95% de confiança de que o tempo médio da população da qual
a amostra foi retirada está entre 109 segundos e 144 segundos.
5.2.1.3 Comparação
A Figura 71 ilustra os resultados obtidos para o teste no laboratório (entre 97
segundos e 283 segundos) e remoto (entre 109 segundos e 144 segundos).
Observa-se que o remoto está contido no laboratório, indicando que existem
evidências significativas de que a média do tempo no remoto é pelo menos igual ou
menor que a do laboratório.
Comparação de tempo da primeira organização
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Figura 71 - Comparação de tempo da primeira organização
Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se também que o intervalo de tempo no remoto de 35 segundos (144 –
109) é bem menor se comparado com o do laboratório de 196 segundos (283 – 97),
para o mesmo grau de confiança (95%), o que significa que o maior número de
participantes na amostra do remoto permitiu um resultado mais preciso do que o do
laboratório.
5.2.2 Visualização
Será obtido o intervalo de confiança dos valores de número de visualizações
de páginas no laboratório e no remoto e após isso é feita uma comparação dos
resultados.
5.2.2.1 Laboratório


Média amostral ( x ) = 1



Valor da distribuição ( t n 1, 0.05  ) (para r = 8 e P = 0.05) = 2,306



Amostra ( n ) = 9



Desvio padrão amostral ( s ) = 0,44
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0,44
0,44 
s
s  

, x  tn1,0.05  
,1  2,306 
 = 1,2
 x  tn1, 0.05  
 = 1  2,306 
n
n 
9
9 

Portanto, temos 95% de confiança de que o número de visualizações de
página médio da população da qual a amostra foi retirada está entre 1 página e 2
páginas.
5.2.2.2 Remoto


Média amostral ( x ) = 1



Valor da distribuição ( t n 1, 0.05  ) (para r = 49 e P = 0.05) = 2,009



Amostra ( n ) = 50



Desvio padrão amostral ( s ) = 0,27

0,27
0,27 
s
s  

, x  tn1,0.05  
,1  2,009 
 = 1,1
 x  tn1, 0.05  
 = 1  2,009 
n
n 
50
50 

Portanto, temos 95% de confiança de que o número de visualizações de
página médio da população da qual a amostra foi retirada está entre 1 página e 1
página.
5.2.2.3 Comparação
A Figura 72 ilustra os resultados obtidos para o teste no laboratório (entre 1
página e 2 páginas) e remoto (entre 1 página e 1 página). Observa-se que o remoto
está contido no laboratório, indicando que existem evidências significativas de que a
média do número de visualizações de página no remoto é pelo menos igual ou
menor que a do laboratório.
Comparação do número de
visualizações de página da
primeira organização
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Figura 72 - Comparação do número de visualizações da primeira organização
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2.3 Respostas
A Figura 73 ilustra os resultados obtidos para as respostas de todas as
perguntas. Observa-se que o remoto teve um aproveitamento melhor de respostas
corretas se comparado com o laboratório de apenas 7% em favor do remoto. Os
resultados são quase equivalentes.

Comparação do percentual das respostas de todas
as perguntas da primeira organização
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Figura 73 - Comparação do percentual das respostas da primeira organização
Fonte: Elaborado pelo autor

5.3

Análise da segunda organização
Será realizada a análise do tempo, do número de visualizações de páginas e

do questionário para a segunda organização, para responder à questão dessa
pesquisa de qual é a diferença nos resultados quando é comparado o teste de
usabilidade no laboratório com o teste remoto.
5.3.1 Tempo
Será obtido o intervalo de confiança dos valores de tempo no laboratório e no
remoto e após isso é feita uma comparação dos resultados.
5.3.1.1 Laboratório


Média amostral ( x ) = 208



Valor da distribuição ( t n 1, 0.05  ) (para r = 7 e P = 0.05) = 2,365



Amostra ( n ) = 8
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Desvio padrão amostral ( s ) = 93

93
93 
s
s  

, x  tn1,0.05  
,208  2,365 
 = 130,286
 x  tn1, 0.05  
 =  208  2,365 
n
n 
8
8

Portanto, temos 95% de confiança de que o tempo médio da população da qual a
amostra foi retirada está entre 130 segundos e 286 segundos.
5.3.1.2 Remoto


Média amostral ( x ) = 160



Valor da distribuição ( t n 1, 0.05  ) (para r = 49 e P = 0.05) = 2,009



Amostra ( n ) = 50



Desvio padrão amostral ( s ) = 46

46
46 
s
s  

, x  tn1,0.05  
,160  2,009 
 = 147,173
 x  tn1, 0.05  
 = 160  2,009 
n
n 
50
50 

Portanto, temos 95% de confiança de que o tempo médio da população da qual
a amostra foi retirada está entre 147 segundos e 173 segundos.
5.3.1.3 Comparação
A Figura 74 ilustra os resultados obtidos para o teste no laboratório (entre 130
segundos e 286 segundos) e remoto (entre 147 segundos e 173 segundos).
Observa-se que o remoto está contido no laboratório, indicando que existem
evidências significativas de que a média do tempo no remoto é pelo menos igual ou
menor que a do laboratório.
Comparação de tempo da segunda organização
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Figura 74 - Comparação de tempo da segunda organização
Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se também que o intervalo de tempo no remoto de 26 segundos (173 –
147) é bem menor se comparado com o do laboratório de 156 segundos (286 –
130), para o mesmo grau de confiança (95%), o que significa que o maior número de
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participantes na amostra do remoto permitiu um resultado mais preciso do que o do
laboratório.
5.3.2 Visualização
Será obtido o intervalo de confiança dos valores de número de visualizações
de páginas no laboratório e no remoto e após isso é feita uma comparação dos
resultados.
5.3.2.1 Laboratório


Média amostral ( x ) = 8



Valor da distribuição ( t n 1, 0.05  ) (para r = 7 e P = 0.05) = 2,365



Amostra ( n ) = 8



Desvio padrão amostral ( s ) = 3,25

3,25
3,25 
s
s  

, x  tn1,0.05  
,9  2,365 
 = 6,11
 x  tn1, 0.05  
 =  9  2,365 
n
n 
8
8 

Portanto, temos 95% de confiança de que o número de visualizações de
página médio da população da qual a amostra foi retirada está entre 6 páginas e 11
páginas.
5.3.2.2 Remoto


Média amostral ( x ) = 8



Valor da distribuição ( t n 1, 0.05  ) (para r = 49 e P = 0.05) = 2,009



Amostra ( n ) = 50



Desvio padrão amostral ( s ) = 2,23

2,23
2,23 
s
s  

, x  tn1,0.05  
,8  2,009 
 = 7,9
 x  tn1, 0.05  
 =  8  2,009 
n
n 
50
50 

Portanto, temos 95% de confiança de que o número de visualizações de
página médio da população da qual a amostra foi retirada está entre 7 páginas e 9
páginas.
5.3.2.3 Comparação
A Figura 75 ilustra os resultados obtidos para o teste no laboratório (entre 6
páginas e 11 páginas) e remoto (entre 7 páginas e 9 páginas). Observa-se que o
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remoto está contido no laboratório, indicando que existem evidências significativas
de que a média do número de visualizações de página no remoto é pelo menos igual
ou menor que a do laboratório.

Comparação do número de visualizações de página
da segunda organização
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Figura 75 - Comparação do número de visualizações da segunda organização
Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se também que a diferença no número de visualização de páginas no
remoto de 2 páginas (9 – 7) é bem menor se comparado com o do laboratório de 5
páginas (11 – 6), para o mesmo grau de confiança (95%), o que significa que o
maior número de participantes na amostra do remoto permitiu um resultado mais
preciso do que o do laboratório.
5.3.3 Respostas
A Figura 76 ilustra os resultados obtidos para as respostas de todas as
perguntas. Observa-se que a diferença de respostas corretas do remoto se
comparado com o laboratório foi de apenas 2,5% em favor do laboratório. Os
resultados são quase equivalentes.
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Figura 76 - Comparação do percentual das respostas da segunda organização
Fonte: Elaborado pelo autor

5.4

Análise da terceira organização
Será realizada a análise do tempo, do número de visualizações de páginas e

do questionário para a terceira organização, para responder à questão dessa
pesquisa de qual é a diferença nos resultados quando é comparado o teste de
usabilidade no laboratório com o teste remoto.
5.4.1 Tempo
Será obtido o intervalo de confiança dos valores de tempo no laboratório e no
remoto e após isso é feita uma comparação dos resultados.
5.4.1.1 Laboratório


Média amostral ( x ) = 174



Valor da distribuição ( t n 1, 0.05  ) (para r = 7 e P = 0.05) = 2,365



Amostra ( n ) = 8



Desvio padrão amostral ( s ) = 77

77
77 
s
s  

, x  tn1,0.05  
,174  2,365 
 = 110,238
 x  tn1, 0.05  
 = 174  2,365 
n
n 
8
8
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Portanto, temos 95% de confiança de que o tempo médio da população da qual a
amostra foi retirada está entre 110 segundos e 238 segundos.
5.4.1.2 Remoto


Média amostral ( x ) = 206



Valor da distribuição ( t n 1, 0.05  ) (para r = 49 e P = 0.05) = 2,009



Amostra ( n ) = 50



Desvio padrão amostral ( s ) = 99

99
99 
s
s  

, x  tn1,0.05  
,206  2,009 
 = 178,234
 x  tn1, 0.05  
 =  206  2,009 
n
n 
50
50 

Portanto, temos 95% de confiança de que o tempo médio da população da qual
a amostra foi retirada está entre 178 segundos e 234 segundos.
5.4.1.3 Comparação
A Figura 77 ilustra os resultados obtidos para o teste no laboratório (entre 110
segundos e 238 segundos) e remoto (entre 178 segundos e 234 segundos).
Observa-se que o remoto está contido no laboratório, indicando que existem
evidências significativas de que a média do tempo no remoto é pelo menos igual ou
menor que a do laboratório.
Comparação de tempo da terceira organização
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Figura 77 - Comparação de tempo da terceira organização
Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se também que o intervalo de tempo no remoto de 56 segundos (234 –
178) é bem menor se comparado com o do laboratório de 128 segundos (238 –
110), para o mesmo grau de confiança (95%), o que significa que o maior número de
participantes na amostra do remoto permitiu um resultado mais preciso do que o do
laboratório.
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5.4.2 Visualização
Será obtido o intervalo de confiança dos valores de número de visualizações
de páginas no laboratório e no remoto e após isso é feita uma comparação dos
resultados.
5.4.2.1 Laboratório


Média amostral ( x ) = 24



Valor da distribuição ( t n 1, 0.05  ) (para r = 7 e P = 0.05) = 2,365



Amostra ( n ) = 8



Desvio padrão amostral ( s ) = 2,85

2,85
2,85 
s
s  

, x  tn1,0.05  
,24  2,365 
 = 21,26
 x  tn1, 0.05  
 =  24  2,365 
n
n 
8
8 

Portanto, temos 95% de confiança de que o número de visualizações de
página médio da população da qual a amostra foi retirada está entre 21 páginas e 26
páginas.
5.4.2.2 Remoto


Média amostral ( x ) = 26



Valor da distribuição ( t n 1, 0.05  ) (para r = 49 e P = 0.05) = 2,009



Amostra ( n ) = 50



Desvio padrão amostral ( s ) = 5,57

5,57
5,57 
s
s  

, x  tn1,0.05  
,26  2,009 
 = 24,27
 x  tn1, 0.05  
 =  26  2,009 
n
n 
50
50 

Portanto, temos 95% de confiança de que o número de visualizações de
página médio da população da qual a amostra foi retirada está entre 24 páginas e 27
páginas.
5.4.2.3 Comparação
A Figura 78 ilustra os resultados obtidos para o teste no laboratório (entre 21
páginas e 26 páginas) e remoto (entre 24 páginas e 27 páginas). Observa-se que o
remoto está contido no laboratório, exceto pela diferença de 1 página (4% de erro =
1/26), indicando que existem evidências significativas de que a média do número de

134

visualizações de página no remoto é pelo menos igual ou um pouco maior que o do
laboratório.
Comparação do número de visualizações de página da
terceira organização
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Figura 78 - Comparação do número de visualizações da terceira organização
Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se também que a diferença no número de visualização de páginas no
remoto de 3 páginas (27 – 24) é bem menor se comparado com o do laboratório de
5 páginas (26 – 21), para o mesmo grau de confiança (95%), o que significa que o
maior número de participantes na amostra do remoto permitiu um resultado mais
preciso do que o do laboratório.
5.4.3 Respostas
A Figura 79 ilustra os resultados obtidos para as respostas de todas as
perguntas. Observa-se que o remoto teve um aproveitamento melhor de respostas
corretas se comparado com o laboratório de apenas 0,3% em favor do remoto. Os
resultados são quase equivalentes.
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Comparação do percentual das respostas de todas
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Figura 79 - Comparação do percentual das respostas da terceira organização
Fonte: Elaborado pelo autor

5.5

Análise dos resultados obtidos
A partir dos resultados de tempo e de número de visualizações obtidos

anteriormente é possível comparar os resultados entre as organizações. É possível
observar que o tempo aumenta da organização 1 para a organização 2 e da
organização para a organização 3, conforme ilustra a Figura 80. É possível observar
que o número de visualizações de páginas aumenta da organização 1 para a
organização 2 e da organização para a organização 3, conforme ilustra a Figura 81.
Independente do ambiente, seja remoto ou em laboratório, é possível verificar o
desempenho entre as organizações.
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Figura 80 - Comparação de tempo entre as organizações
Fonte: Elaborado pelo autor

Comparação do número de visualizações de página entre as
organizações
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Figura 81 - Comparação do número de visualizações entre as organizações
Fonte: Elaborado pelo autor

A partir dos resultados das respostas de todas as perguntas obtidos
anteriormente é possível comparar os resultados entre as organizações. É possível
observar que independente do ambiente, seja laboratório ou remoto, o percentual de
acerto entre as organizações são próximas, conforme ilustra a Figura 82.
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Comparação do percentual das respostas de todas
as perguntas entre as organizações
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Figura 82 - Comparação do percentual das respostas entre as organizações
Fonte: Elaborado pelo autor

5.6

Análise de outros aspectos
A partir das respostas obtidas nos questionários pré-teste, teste e pós-teste é

possível identificar alguns aspectos a serem discutidos.
5.6.1 Questionário pré-teste
Um dos fatores que pode ter influenciado na discrepância dos valores obtidos
para o teste no laboratório em comparação com o remoto, pode ter sido por causa
do perfil dos usuários serem um pouco diferentes. Enquanto o perfil do usuário do
laboratório não usa muito a Internet (conforme ilustra a Figura 83) e também não
tem muita experiência em buscar por informações a respeito de qualquer restaurante
usando a Internet (conforme ilustra a Figura 85), o perfil do usuário remoto já usa
mais a Internet (conforme ilustra a Figura 84) e também tem mais experiência em
buscar por informações a respeito de restaurantes usando a Internet (conforme
ilustra a Figura 86).
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Figura 83 - Uso da Internet (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 84 - Uso da Internet (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 85 - Experiência na tarefa (Laboratório)
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 86 - Experiência na tarefa (Remoto)
Fonte: Elaborado pelo autor

5.6.2 Questionário teste
Não se pode afirmar que as perguntas que foram respondidas de forma
incorreta significam que a pessoa não tenha encontrado a informação. Pode ser que
a pessoa não tenha entendido a pergunta e por isso respondeu de forma errada. Por
exemplo, na pergunta de número 1 – Qual é o preço do yakissoba especial médio?,
uma pessoa que não conhece os pratos da cozinha chinesa pode entender que todo
yakissoba é especial (não considerando, portanto, a distinção entre yakissoba de
vegetais, misto, camarão, especial e shimeji que existem no restaurante), com isso,
a pessoa responde o preço do primeiro yakissoba que visualizar. Esse
desentendimento pode ocorrer também para a palavra médio, talvez a pessoa não
saiba de que se refere ao tamanho da porção (entre pequeno, médio e grande) e
responda com o preço de outra gramatura. Pode ser que se a pergunta fosse escrita
de maneira diferente, essa minoria que não consegue entender a pergunta, passaria
a entender. Para tentar evitar esse tipo de confusão, a pergunta poderia ser reescrita
para: Qual é o preço do yakissoba do tipo especial de tamanho médio? A resposta
correta da pergunta 1 é apresentada na Figura 87.
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Figura 87 - Localização da resposta da pergunta 1
Fonte: Elaborado pelo autor

A pergunta de número 2 – Qual é o molho do yakissoba que é adocicado?, a
pessoa, ao ler rapidamente, pode ter trocado a palavra adocicado por adicionado,
uma vez que a palavra adocicado pode não ser muito utilizada ou conhecida pela
pessoa. Com isso, ela responde todos os tipos de molhos que podem ser
adicionados (chinês, indiano, gengibre e japonês) ou até mesmo responde “à
escolha”, uma vez que na descrição de cada yakissoba está escrito molho à
escolha. Ainda, extrapolando, pode ser que a pessoa entenda profundamente sobre
os ingredientes e saiba que o molho a base de soja (shoyu) contém açúcar em sua
fórmula e, portanto, qualquer um dos molhos disponíveis pode ser considerado
como adocicado, pois contém açúcar. Para evitar esse tipo de confusão, a pergunta
poderia ser reescrita para: Qual é o nome do molho que pode ser adicionado em
qualquer um dos tipos de yakissoba, que tem o gosto levemente adocicado, que é
composto por: molho à base de soja, amido de milho, caldo de legumes, óleo de
gergelim e açúcar? A resposta correta da pergunta 2 é apresentada na Figura 88.

Figura 88 - Localização da resposta da pergunta 2
Fonte: Elaborado pelo autor

A pergunta de número 3 - Qual é o preço do refrigerante em lata de 350ml?, a
pessoa pode estar com pressa ou se confundiu e ter respondido o preço do
refrigerante de garrafa de 600ml que é de R$ 3,50. Pode até ter conseguido
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visualizar a informação, mas respondeu de forma incorreta. A resposta correta da
pergunta 3 é apresentada na Figura 89.

Figura 89 - Localização da resposta da pergunta 3
Fonte: Elaborado pelo autor

A pergunta de número 4 - Qual é o preço do rolinho de chocolate?, a pessoa
pode não entender que chocolate é o recheio de um rolinho e ao procurar no
conteúdo do site, que apresenta os rolinhos como primavera, queijo, vegetais, maçã,
goiabada e chocolate, a pessoa não consiga associar chocolate com rolinho de
chocolate e insista em procurar pela palavra inteira “rolinho de chocolate”. Ainda, a
pessoa pode ter digitado incorretamente o valor na hora de preencher a resposta, ao
invés de informar R$ 1,50, escreveu de forma errada R$ 0,50. Pode até ter
conseguido visualizar a informação, mas respondeu de forma incorreta. A resposta
correta da pergunta 4 é apresentada na Figura 90.

Figura 90 - Localização da resposta da pergunta 4
Fonte: Elaborado pelo autor

A pergunta de número 5 - Qual é o peso, em gramas, da porção de arroz?, por
ser a última pergunta antes do término do teste, a pessoa pode ter a ansiedade de
responder rapidamente para acabar logo e como a maioria das perguntas anteriores
se referia ao preço do produto, a pessoa automaticamente entende que é para
localizar o preço da porção de arroz e responde R$ 6,00 ao invés de 250 gramas.
Pode até ter conseguido visualizar a informação, mas respondeu de forma incorreta.
Para evitar esse tipo de confusão, a pergunta poderia ser reescrita para: Quanto
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pesa a porção de arroz? A resposta correta da pergunta 5 é apresentada na Figura
91.

Figura 91 - Localização da resposta da pergunta 5
Fonte: Elaborado pelo autor

5.6.3 Questionário pós-teste
Com relação à disposição das informações, um efeito comum em questionário
é que pouca gente diz que está ruim ou péssimo, conforme ilustra a Figura 92 com
os resultados no teste em laboratório. Porém, pode-se notar que sem a presença do
moderador, as pessoas foram mais honestas no teste remoto, conforme ilustra a
Figura 93.

Figura 92 - Disposição das informações para o teste no laboratório
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 93 - Disposição das informações para o teste remoto
Fonte: Elaborado pelo autor
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5.7

Considerações finais desta Seção
Para a primeira organização, temos 95% de confiança de que o intervalo de

tempo do teste remoto (109;144) está contido no intervalo de tempo do teste em
laboratório (97;283), indicando que existem evidências significativas de que a média
do tempo no remoto é pelo menos igual ou menor que a do laboratório. O número de
visualizações de páginas no teste remoto (1;1) é praticamente o mesmo que o do
teste no laboratório

(1;2). Com relação à porcentagem de respostas dadas

corretamente, o teste remoto alcançou 96%, enquanto o teste no laboratório 89%,
vantagem de 7% em favor do teste remoto.
Para a segunda organização, temos 95% de confiança de que o intervalo de
tempo do teste remoto (147;173) está contido no intervalo de tempo do teste em
laboratório (130;286), indicando que existem evidências significativas de que a
média do tempo no remoto é pelo menos igual ou menor que a do laboratório. O
número de visualizações de páginas no teste remoto (7;9) está contido no número
de visualizações de páginas do teste no laboratório (6;11), indicando que existem
evidências significativas de que a média do número de visualizações de páginas no
remoto é pelo menos igual ou menor que a do laboratório. Com relação à
porcentagem de respostas dadas corretamente, o teste remoto alcançou 90%,
enquanto o teste no laboratório 92,5%, desvantagem de 2,5% em detrimento do
teste remoto.
Para a terceira organização, temos 95% de confiança de que o intervalo de
tempo do teste remoto (178;234) está contido no intervalo de tempo do teste em
laboratório (110;238), indicando que existem evidências significativas de que a
média do tempo no remoto é pelo menos igual ou menor que a do laboratório. O
número de visualizações de páginas no teste remoto (24;27) está contido no número
de visualizações de páginas do teste no laboratório (21;26), exceto pela diferença
de 1 página, indicando que existem evidências significativas de que a média do
número de visualizações de páginas no remoto é pelo menos igual ou um pouco
maior que a do laboratório. Com relação à porcentagem de respostas dadas
corretamente, o teste remoto alcançou 92,8%, enquanto o teste no laboratório
92,5%, vantagem de 0,3% em favor do teste remoto.
O teste remoto mostrou-se excelente para realizar uma avaliação somativa, em
que o principal interesse é obter dados quantitativos de desempenho em um site,
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permitindo a comparação entre diferentes organizações do conteúdo de um mesmo
site.
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6

CONCLUSÕES
Nesta Seção são apresentadas as conclusões do autor e está organizada da

seguinte maneira: a Seção 6.1 apresenta a síntese dos resultados obtidos e as
conclusões do autor; a Seção 6.2 apresenta as contribuições deste trabalho e a
Seção 6.3 apresenta algumas ideias de trabalhos futuros.
6.1

Conclusões
A partir da análise dos resultados apresentados na Seção 5 deste trabalho

pode-se constatar a comprovação sobre a possibilidade e viabilidade do uso do teste
remoto para avaliação de usabilidade da organização de conteúdo de um site cujo
objetivo consistia em identificar se uma pessoa consegue encontrar as informações
sobre os produtos em um cardápio (associada à organização da informação). Em
termos dos resultados quantitativos obtidos de tempo, número de visualizações de
páginas e número de respostas corretas na busca pela informação, o teste remoto
conseguiu apresentar desempenho pelo menos equivalente ou melhor que no teste
no laboratório. Porém o número maior de participantes no teste remoto, a falta da
influência negativa do moderador sobre o teste remoto e a diferença do interesse (no
laboratório quer o prêmio, no remoto quer colaborar com a pesquisa) podem ser
diferenças importantes.
6.2

Contribuições deste trabalho
Este trabalho tem como objetivo mostrar a possibilidade de utilizar a análise

dos registros de uso permitindo a avaliação remota de usabilidade de forma contínua
com todos os usuários.
O teste remoto é uma técnica de avaliação de usabilidade alternativa que pode
complementar o uso de outras técnicas.
6.3

Trabalhos futuros
Alguns

questionamentos

surgiram

durante

o

desenvolvimento

dessa

dissertação. Esse trabalho não tem como responder a esses questionamentos, por
isso sugerem-se como trabalhos futuros:


Outro conteúdo do site: o trabalho atual realiza o experimento para o
conteúdo de um cardápio de um restaurante. Poderiam ser verificadas
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as diferenças nos resultados caso o conteúdo fosse diferente, por
exemplo, de outros restaurantes ou até mesmo de outros assuntos,
como automóveis ou imóveis. Inclusive, além de instituições privadas,
poderiam ser de instituições públicas.


Outros dispositivos de acesso: o trabalho atual realiza o experimento de
um site que deve ser acessado por um computador com monitor com
resolução mínima de 1024x768 pixels. Foi percebida, por meio das
respostas dadas ao questionário pós-teste e da análise dos dados de
acesso, a utilização de dispositivos móveis com tela pequena, como
netbooks, smartphones e tablets. Poderiam ser verificadas as diferenças
nos resultados caso o dispositivo de acesso fosse diferente.



Conteúdo baseado em imagem, áudio ou vídeo: o trabalho atual realiza
o experimento com o conteúdo baseado em texto. Poderiam ser
verificadas as diferenças nos resultados caso o conteúdo fosse baseado
em imagens, áudios ou vídeos.



Acessibilidade: poderia ser aplicada para pessoas portadoras de algum
tipo de deficiência ou com mobilidade reduzida com o foco na
acessibilidade da informação.



Utilização da mesma amostra de participantes para o teste remoto e no
laboratório: as pessoas que participaram dos experimentos deste
trabalho são diferentes, ou seja, a amostra é diferente entre o remoto e
o laboratório. Foi observada uma dilatação do tempo exagerada e
poderia ser estudado em mais detalhes se isso se deve a presença do
moderador, dos participantes ou no uso do equipamento (no caso um
notebook que os participantes do laboratório não estavam acostumados,
como exemplo, canhoto usando mouse configurado para destro).



Além da alteração da organização dos itens do conteúdo de um site, que
foi contemplado neste trabalho, poderia ser estudado o caso de
alteração dos rótulos e até mesmo o desempenho de algum mecanismo
de busca tanto dentro do site, como fora dele.
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GLOSSÁRIO

Cookie
Um cookie é um pedaço de informação na forma de um pequeno arquivo de
texto. É gerado pelo servidor Web e recebido pelo navegador. A informação contida
no cookie é enviada ao servidor toda vez que o navegador requisita uma página.
Caso o cookie exista é atualizado periodicamente, caso contrário é criado. O
propósito do cookie é coletar informação sobre os usuários do site, monitorando a
navegação e o perfil do usuário. Podem identificar as visitas repetidas dos mesmos
visitantes. Existem três tipos de cookies (ABOUT COOKIES, 2010):


Sessão (ou transiente): cookies que são armazenados na memória do
computador durante a sessão do navegador do usuário e são
automaticamente removidos do computador do usuário quando o
navegador é fechado ou quando a sessão é expirada.



Persistente (ou permanente ou armazenado): cookies que são
armazenados no computador do usuário e não são removidos quando o
navegador é fechado nem quando a sessão é expirada. São removidos
após uma data de expiração, normalmente após vários meses. Pode ser
utilizado para identificar o usuário e seu comportamento, como por
exemplo, pode fornecer informação sobre o número de visitantes
(Repeat Visitor Rate) e tempo gasto em uma página em particular.



Flash: em computadores que possuem Adobe Flash instalado,
pequenos arquivos podem ser armazenados no computador por sites
que contém arquivos em Flash. Esses arquivos em Flash podem ser
utilizados com os mesmos propósitos que os cookies e armazenam
dados como os cookies. O detalhe é que quando os cookies são
removidos por meio dos controles do navegador, os cookies do tipo
Flash não são afetados.

Os cookies não são programas de computador e não podem ser executados e
nem podem acessar outras informações contidas no computador. Um servidor não
pode atribuir um cookie para outro domínio, porém, é possível que as informações
sejam passadas de um site para outro, e essa é a razão principal das pessoas
rejeitarem os cookies. Como exemplo dessa troca de informações, supondo que
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uma usuária autenticada e autorizada no sistema operacional chame-se maria, ao
acessar, por exemplo, o site Terra25 são criados 14 cookies, incluindo
maria@terra.112.2o7[1].txt e maria@terra.com[2].txt, que são atribuídos pelo site.
Porém, outros cookies (maria@unilever.predicta[1].txt, maria@vivo.predicta[1].txt,
maria@fiat.predicta[1].txt e maria@doubleclick[1].txt) são de parceiros do site Terra,
como DoubleClick26 (empresa de anúncios) e Predicta27 (empresa de monitoramento
que controla os anúncios de empresas como Unilever 28, Vivo29 e Fiat30), que podem
rastrear o comportamento no site Terra não precisando estar necessariamente no
site Terra, ou seja, os parceiros que usam os cookies podem rastrear o
comportamento em múltiplos sites.

Javascript
O Javascript31 é uma linguagem de programação interpretada (significa que é
executada sem uma compilação preliminar) desenvolvida para uso em páginas Web
com a finalidade de adicionar interatividade em páginas HTML, cuja versão
padronizada é ECMAScript32 (ECMA-262).
O Javascript permite ler e escrever elementos HTML e assim alterar o
conteúdo HTML. Reage a eventos, com a execução de código quando a página for
carregada ou quando o usuário clica em algum elemento HTML. Com isso, pode ser
utilizado para validação de dados antes que as informações sejam enviadas para o
servidor. Possui a habilidade de detectar o navegador (Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Opera e Safari). Também pode ser usado para criar cookies (pode
armazenar e recuperar a informação).

25

Terra: http://www.terra.com.br/

26

DoubleClick: http://www.doubleclick.com.br/

27

Predicta: http://www.predicta.com.br/

28

Unilever: http://www.unilever.com.br/

29

Vivo: http://www.vivo.com.br/

30

Fiat: http://www.fiat.com.br/

31

Javascript: http://www.w3schools.com/js/js_intro.asp

32

Ecma International: http://www.ecma-international.org/
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Proxy
Proxy33 é um servidor que atende a requisições (de um arquivo ou site em
outro servidor) repassando os dados do cliente. Pode disponibilizar o recurso sem
nem mesmo conectar ao servidor especificado, pois atua como um servidor que
armazenam dados (cópia no cache). Pode servir como filtro de conteúdo e
providenciar anonimato, já que altera a requisição do cliente ou a resposta do
servidor.

Site/Website
A palavra sítio34 designa, com maior freqüência, uma propriedade rural de área
modesta, freqüentemente usada para lazer ou lavoura. Porém, a palavra sítio em
português tem exatamente o mesmo significado de site em inglês, pois ambas
derivam do latim situs (lugar demarcado, local, posição) e, primariamente designa
qualquer lugar ou local delimitado (sítio arquitetônico, sítio paisagístico, sítio
histórico, entre outros). A palavra site é a forma abreviada de website, que designa
um sítio virtual, ou seja, um conjunto de páginas virtualmente localizado em algum
ponto da Web. O conjunto de sítios compõe a World Wide Web.

URL
URL é o acrônimo de Uniform Resource Locator e identifica o site e o endereço
de

uma

página

no

site.

Por

exemplo,

a

seguinte

URL:

www.exemplo.com.br/2010/07/01/noticia.html?id=5&exibir=detalhes&imagem=sim. A
primeira parte é o domínio (www.exemplo.com.br), a segunda parte é a estrutura de
diretórios (/2010/07/01/) e a terceira parte é o nome do arquivo (noticia.html). Após o
ponto de interrogação (?) são os parâmetros separados pelo e comercial (&) (id=5;
exibir=detalhes; imagem=sim).
É importante entender o formato da URL, pois nas ferramentas, é a URL que
define que uma página é única. A contagem do número de visualizações da página
(Page View) depende da definição de quais parâmetros tornam a página única e

33

Proxy: http://pt.wikipedia.org/wiki/Proxy

34

Site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
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quais parâmetros são utilizados para outros propósitos. Ainda, a sessão do usuário
pode ser pode ser tratada de forma diferente para o domínio www.exemplo.com.br e
blog.exemplo.com.br.

Web
A World Wide Web35 (WWW) que em português significa rede de alcance
mundial também é conhecida como Web. A Web é um sistema de documentos (que
podem estar na forma de textos, figuras, sons e vídeos) que são interligados e
executados na Internet. Para visualizar a informação é necessário usar um programa
chamado navegador que carrega as páginas de servidores Web e exibe na tela do
usuário. O ato de seguir as ligações de um documento para outro é chamado de
navegar na Web.
A funcionalidade da Web é baseada em três padrões:


Uniform Resource Identifier – URI, sistema de identificação global e
único de recursos, que especifica como cada página recebe um
endereço único onde pode ser encontrada. Esse padrão é definido em
RFC 1738 e RFC 3986.



Hyper Text Protocol – HTTP, protocolo que especifica como o
navegador e o servidor Web comunicam entre si. Esse padrão é definido
em RFC 1945, RFC 2616 e RFC 2617.



Hyper Text Markup Language – HTML, linguagem de marcação para
codificar a informação de modo que possa ser exibida em uma grande
quantidade de dispositivos. Esse padrão é definido em HTML 136, RFC
1866, HTML 3.237, HTML 4.0138 e XHTML39.

Para visualizar uma página na Web o usuário digita um endereço (Uniform
Resource Locator – URL), no navegador, que é transformado em um endereço

35

World Wide Web: http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

36

HTML 1: http://www.w3.org/MarkUp/draft-ietf-iiir-html-01.txt

37

HTML 3.2: http://www.w3.org/TR/REC-html32

38

HTML 4.01: http://www.w3.org/TR/html4/

39

XHTML: http://www.w3.org/TR/html/
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Internet Protocol (IP), por um banco de dados da Internet chamado Domain Name
System (DNS). O navegador estabelece uma conexão TCP-IP com o servidor Web.
O navegador envia uma solicitação como, por exemplo, HTTP ao servidor para obter
o recurso indicado, que no caso de uma página, o texto HTML é recebido e
interpretado pelo navegador, que então realiza requisições adicionais para figuras,
arquivos de formatação de estilo (Cascading Style Sheet – CSS), arquivos de script
e outros recursos que fazem parte da página. O navegador desenha a página na tela
do usuário com os arquivos que a compõe.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – A Distribuição t

