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RESUMO
O uso de sistemas computacionais por operadores de caixa de instituições
financeiras proporciona aumento do índice operacional, calculado pelo controle do
tempo e quantidade de atendimentos realizados, e satisfação dos clientes, ao
mesmo tempo em que erros operacionais contribuem negativamente com a imagem
e diminuem o índice operacional destas instituições financeiras. Considerando este
cenário, a usabilidade se torna importante fator para diminuição das falhas
operacionais causadas pelos operadores durante o uso do software. As metas de
usabilidade consideram eficiência e baixa taxa de erros para não motivar o
retrabalho das operações. Nas busca pelo atendimento da qualidade de uso as
heurísticas de usabilidade ajudam no processo de construção e principalmente nas
avaliações de interfaces. Outra ferramenta importante dos projetistas são os padrões
de interface. Os padrões de interface são soluções comprovadas para problemas
recorrentes em contextos definidos. Os padrões de interface são usados
principalmente na concepção dos projetos, porém podem ser utilizados no processo
de avaliação dos produtos. As heurísticas de usabilidade tradicionais e os padrões
de interface, usados para inspeção de interface e projetos de aplicações,
respectivamente, podem contribuir com a melhoria da usabilidade destas aplicações
nas instituições financeiras, auxiliando para a diminuição de erros e aumento do
índice operacional. Cientificamente, vários trabalhos analisaram o emprego das
heurísticas de usabilidade tradicionais e padrões de interface separadamente e um
deles analisa a relação e o uso de ambos para o aumento da usabilidade de um
software, porém, não foram encontrados trabalhos que analisem esta relação
incluindo a heurística relacionada com ergonomia, tampouco, analise a eficácia entre
o uso de somente heurísticas, ou padrões ou relacionamento entre ambos em
processo de inspeção de aplicação bancária. A presente pesquisa tem como
objetivo estudar e documentar a relação entre as heurísticas de usabilidade
tradicionais, incluindo a de ergonomia, e os padrões de interface. Esta pesquisa foi
aplicada em um protótipo de um sistema de atendimento bancário usando a
tecnologia touch screen, gerando 3 protótipos distintos após a análise de
especialistas de usabilidade. Estes especialistas fizeram o uso das heurísticas de
usabilidade e os padrões de interface, separadamente, e também relacionando
ambos para inspeção e sugestão de melhorias da interface. Estes 3 protótipos foram
testados por 11 usuários e como resultado, este trabalho verificou que o método de
relacionamento entre as heurísticas e os padrões foi eficaz para o levantamento de
problemas com maior severidade durante a inspeção da aplicação bancária,
comparado com os resultados obtidos durante a inspeção usando somente
heurísticas ou padrões. Entende-se também que o método de relacionamento pode
ser usado para inspeções de outros tipos de aplicações, que não bancárias, e com
outros tipos de heurísticas e padrões. Além disso, verificou-se a possibilidade de uso
de aplicações comerciais usando a tecnologia touch screen, pois os usuários que
testaram a aplicação bancária não indicaram desconforto durante o uso. Este
trabalho entrega como produtos um conjunto de heurísticas e padrões relacionados,
e regras posturais usadas com a tecnologia touch screen.
Palavras-chave: heurísticas de usabilidade; inspeção de interface; padrões de
interface; touch screen; ergonomia.

ABSTRACT
Analysis of the relationship between usability heuristics and interface patterns
in banking service system
The use of computer systems by operators of financial institutions provides
increased operating cash index calculated by controlling the time and amount of care
provided, and customer satisfaction, while operational errors that contribute
negatively to the image and decrease the index operating these financial institutions.
Considering this scenario, usability becomes an important factor for reduction of
operational failures caused by operators while using the software. The usability goals
consider efficiency and low error rate not to motivate rework operations. In the quest
for quality of care using usability heuristics help in the construction process and
especially in evaluations of interfaces. Another important tool of designers are
interface standards. The interface standards are proven to recurring problems in
contexts defined solutions. The interface standards are mainly used in the design of
projects, but can be used in the product evaluation process. The traditional usability
heuristics and interface standards, used for inspection and interface designs
applications, respectively, can contribute to improving the usability of these
applications in financial institutions, helping to reduce errors and increase the
operating rate. Scientifically, several studies analyzed the use of the traditional
usability heuristics and interface standards separately and one of them looks at the
relationship and the use of both to increase the usability of software, however, no
studies have examined this relationship were found including heuristics related with
ergonomics, either, analyze the effectiveness of using only heuristics or patterns or
relationships between them in the inspection of the bank application process. This
research aims to study and document the relationship between traditional usability
heuristics, including ergonomics, and interface standards. This research was
implemented in a prototype of a system of banking service using touch screen
technology, generating 3 different prototypes after analysis of usability specialists.
These experts used the heuristic usability and interface standards, separately, and
also matching to both inspection and suggestions for improvement of the interface.
These three prototypes were tested in 11 different users. As a result, this study found
that the relationship between the method of heuristics and patterns was effective in
raising issues with greater severity during the inspection of the banking application,
compared with the results obtained during the inspection using only heuristics or
patterns. It is also understood that the method of relationship can be used for other
inspections, which is not banking applications, and other types of heuristics and
patterns. In addition, there was the possibility of use of commercial applications using
touch screen technology, because users who tested the bank's application did not
indicate discomfort during use. This research shows products as a set of heuristics
and related standards, and postural rules used with touch screen technology.
Keywords: usability heuristics; interface inspection; interface patterns; touch screen;
ergonomy.
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1

INTRODUÇÃO
O atendimento aos clientes de uma instituição financeira exige rapidez por

parte dos operadores de caixa. Este requisito pode ser obtido por meio de sistemas
computacionais com interfaces que facilitem o uso e evitem o erro causado pelo
operador, pois este erro causará um retrabalho que impacta, consequentemente, o
tempo de atendimento.
Os erros causados pelo operador para o uso do sistema poderão ser reduzidos
ao longo do tempo com o aprendizado, assim, quanto menor for o tempo para que o
operador aprenda a usar o sistema, menos erros e maior rapidez serão assegurados
para o atendimento do cliente.
A eficiência do operador de caixa é medida constantemente pelas instituições
financeiras, por meio do controle do tempo e quantidade de atendimentos
realizados, e o tempo para atendimento incide no bônus salarial pago para este
operador.
A empresa tenta motivar o atendimento feito em um tempo cada vez menor,
não somente para garantir a satisfação do cliente, mas para que o índice
operacional seja cada vez maior, calculado pela diferença entre o valor contribuído
de cada operação bancária e o custo de cada atendimento.
O valor contribuído pelas instituições financeiras tem sido cada vez menor, seja
por imposição dos órgãos reguladores do governo ou pela pressão do próprio
mercado, no sentido da redução ou exclusão das taxas cobradas aos clientes. Desta
forma, as instituições procuram melhorar o índice operacional buscando a
diminuição do custo interno, relacionado diretamente com o tempo que o operador
de caixa gasta para atender o cliente.
Após esta análise do cenário de uma instituição financeira, pode-se entender a
motivação deste tipo de empresa em desenvolver sistemas computacionais com
interfaces que contribuam para a diminuição do tempo de atendimento e evitem
retrabalho do operador de caixa, além de auxiliar para um menor tempo de
aprendizado do operador.
Para que as interfaces tenham a usabilidade esperada e possam contribuir
para os requisitos descritos no parágrafo anterior, inspeções e testes de usabilidade
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da aplicação são formas de analisar um protótipo de um sistema que será
desenvolvido, contribuindo assim, para que esta aplicação atenda aos requisitos
solicitados pelo cliente. A inspeção é realizada por um grupo de profissionais com
experiência em usabilidade, enquanto os testes têm o objetivo de analisar o uso de
uma aplicação pelo usuário (INOSTROZA et al., 2012).
Para a inspeção ser realizada devem ser usadas as heurísticas de usabilidade,
que são os critérios de verificação quanto às metas de usabilidade e a interação do
usuário com uma aplicação. Também podem ser usadas inspeções usando padrões
de interface analisando quais foram violados em uma aplicação (COWLEY, 2009).
Botella et al. (2011) propuseram uma abordagem de relacionamento de heurísticas
de usabilidade de Nielsen (1993) com os padrões de interface de Van Welie (2003),
a fim de verificar quais heurísticas foram violadas e indicar os padrões como solução
para os problemas.
Os operadores de caixa, das instituições financeiras no Brasil, usam os
sistemas para realização das tarefas de atendimento ao cliente, por meio do teclado
ou mouse, mas ainda não usam aplicações que possibilitem a interação com
monitores com tela sensível ao toque ou touch screen. Espera-se que o uso do
touch screen possa contribuir para a diminuição do tempo de atendimento.
As heurísticas tradicionais, propostas por Nielsen (1993), não são direcionadas
para análise das aplicações que usam a tecnologia touch screen, pois não levam em
consideração esse tipo de tecnologia para inspeção de usabilidade das interfaces
(INOSTROZA et al., 2012).
O trabalho de Inostroza et al. (2012) incrementa a questão da ergonomia com
as heurísticas de Nielsen (1993) e deixa em aberto a necessidade de novas
inspeções de interface com este conjunto proposto, assim, entende-se que este
conjunto pode ser usado neste trabalho.
Botella et al. (2011) relacionam as dez heurísticas de usabilidade de Nielsen
(1993) e doze padrões de interface de Van Welie (2003), indicando a importância
deste relacionamento para a inspeção e desenvolvimento de projetos de aplicações,
porém, não documentam a justificativa para o relacionamento de cada heurística
com cada padrão. Também não apresentam a base gerada a partir deste
relacionamento para futuras discussões, tampouco, analisam a eficácia da inspeção

13

usando o relacionamento e comparando o resultado dos problemas levantados com
a inspeção usando somente heurísticas ou somente padrões, além de não
comprovar as melhorias aplicadas em uma interface com testes de usuários. Não
foram encontradas pesquisas que realizassem este relacionamento com as
heurísticas de usabilidade de Nielsen (1993) e Inostroza et al. (2012), tampouco, que
efetuassem o relacionamento com uma quantidade maior de padrões de interface
definidos por Van Welie (2003).
Espera-se que a base gerada usando o relacionamento definido por Botella et
al. (2011) entre as heurísticas de usabilidade definidas por Nielsen (1993), ampliado
com a nova heurística de ergonomia definida por Inostroza et al. (2012), e uma
quantidade maior de padrões de Van Welie (2003), auxilie desenvolvedores,
experientes e novatos, na indicação de qual padrão deve ser usado para solucionar
um problema levantado por especialistas, de projeto de interface, durante a inspeção
de uma aplicação. Esta base gerada, com a justificativa e nível de relacionamento,
poderá dar maiores subsídios aos desenvolvedores e avaliadores do motivo pelo
qual usar determinado padrão.
1.1

Objetivo
A presente pesquisa tem como objetivo estudar o relacionamento de

heurísticas de usabilidade com padrões de interface. O estudo considera o cenário
de atendimento bancário dentro de um escopo bem definido para apoiar a escolha
do conjunto de padrões e heurísticas. A interface com interação por meio do touch
screen motiva a inclusão de novas heurísticas no método de análise proposto.
O relacionamento das heurísticas e os padrões é realizado por um processo
analítico utilizando um conjunto de especialistas de usabilidade.
Para atingir o objetivo deste trabalho, o estudo usa como base as heurísticas
de usabilidade definidas por Nielsen (1993), além da heurística relacionada com
ergonomia definida por Inostroza et al. (2012), com cinquenta e quatro padrões de
interface definidos e documentados por Van Welie (2003), usando o modelo de
documentação de Lang et al. (2001) e Molla (2005), e relacionamento entre as
heurísticas e padrões de Botella et al. (2011).
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O conjunto de heurísticas e padrões são aderentes ao contexto, pois são
usados padrões de interface web no desenvolvimento do sistema de atendimento
bancário usado neste trabalho e as heurísticas são aplicáveis para estes padrões.
1.2

Contribuições
Este estudo destaca a necessidade em definir de maneira documentada a

relação entre as heurísticas de usabilidade tradicionais, incluindo a de ergonomia, e
um conjunto de padrões para o desenvolvimento de interfaces, além de gerar uma
base com a justificativa e o nível de relacionamento, comparando ainda os
resultados do uso do relacionamento em inspeções de aplicação com inspeções
somente com heurísticas ou somente com padrões.
O trabalho atual estende o número de heurísticas e padrões de interface no
estudo do relacionamento entre esses artefatos se comparado com o trabalho de
Botella et al. (2011). Além da extensão do conjunto de elementos estudados, este
trabalho define um método de construção do relacionamento, documenta as
justificativas de relacionamento e categoriza a confiança do relacionamento
localizado.
Uma contribuição secundária é verificada com a consideração do contexto de
atendimento bancário e interação por touch screen.
1.3

Organização do trabalho
A seção 2, Estado da Arte, apresenta os principais artigos acadêmicos

relacionados com pesquisas sobre interação humano-computador com mouse,
teclado, touch-screen, levando em conta os padrões para desenvolvimento de
interfaces e as heurísticas de usabilidade tradicionais, englobando outros tipos de
heurísticas, usadas para inspeção de aplicação, usando os periféricos já citados.
A seção 3, Método de Trabalho, apresenta o método usado para o
relacionamento, inspeções e testes com os usuários.
A seção 4, Planejamento do Trabalho, apresenta as atividades que compõem
todo o trabalho, a escolha da aplicação bancária como base para estudo, a definição
do público para participação, o contexto, para qual este trabalho é útil e serve como
base.
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A seção 5, Relacionar as Heurísticas com os Padrões, avalia e documenta o
relacionamento realizado pelos especialistas e cria uma tabela com os totais de cada
heurística relacionada com cada padrão, usando como base os trabalhos da seção
2, que são usados para uma das inspeções e a adequação da aplicação de
atendimento bancário, experimento usado neste trabalho.
A seção 6, Inspecionar o Protótipo, relata: as inspeções realizadas usando
somente as heurísticas, somente os padrões e somente a tabela com o
relacionamento entre os padrões de interface e as heurísticas de usabilidade
tradicionais, e a de ergonomia; a adequação da interface da aplicação usando as
indicações feitas pelos especialistas durante as inspeções; além dos resultados
auferidos e dificuldades incorridas.
A seção 7, Testar o Protótipo, apresenta a aplicação detalhada dos testes e
questionários feitos com os usuários, e seus respectivos resultados.
A seção 8, Conclusão, consiste das considerações finais da pesquisa,
apresentando vantagens e desvantagens observadas somente com o uso do
relacionamento entre os padrões de interface e as heurísticas de usabilidade
tradicionais, mais a heurística de ergonomia, somente com as heurísticas e somente
com os padrões, além de sugestões para trabalhos futuros.
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2

ESTADO DA ARTE
Esta seção apresenta os conceitos abordados para o desenvolvimento desta

pesquisa. Além disso, mostra como são relacionados estes conceitos, a fim de
contribuir para a pesquisa acadêmica com o relacionamento entre heurísticas de
usabilidade, que podem ser usadas por meio de inspeção de software, e padrões de
interface, a serem usados com o intuito de reduzir os problemas de uso de uma
aplicação, com interação por meio do touch screen, por parte do usuário.
2.1

Heurísticas de Usabilidade
Newell, Shaw e Simon (1957) definem, o substantivo, heurística como um

processo que pode resolver um problema, porém, não oferece garantias de fazê-lo.
Eles ainda definem heurística como sendo a arte da descoberta.
Por ter um significado bastante abrangente, o termo heurística é associado a
diversos conceitos, tais como: método heurístico, otimização heurística, algoritmo
heurístico, entre outros, porém, este trabalho apresenta os principais conceitos
relacionados para a área de engenharia de software e interação humanocomputador.
As heurísticas estão presentes em diversas áreas do conhecimento. Um
exemplo são as heurísticas para projetos orientados a objeto (OOD, sigla para o
termo Object-Oriented Design), que são experiências de projeto de desenvolvedores
que servem para guiar novatos em desenvolvimento sobre como projetar melhor os
programas computacionais (DIN; IDRIS; NOAH, 2007).
Molla (2005) também cita que desenvolvedores novatos necessitam de
diretrizes, recomendando o uso de guidelines como diretrizes que podem ser
definidas por desenvolvedores experientes. Porém, estas experiências não são
frequentemente documentadas. Cita também que heurísticas são mais facilmente
lembradas do que padrões de projeto de interface.
Diversos autores definiram heurísticas para OOD como Gibbon (1997) e
Grotehen (2001), entre outros.
Gibbon (1997) criou, catalogou e incluiu estas heurísticas de projeto em um
aplicativo chamado TOOAD (Teaching Object-Oriented Analysis and Design –
ensino para análise e projeto orientado a objeto (OOAD), na tradução livre). Ele criou
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novas heurísticas a partir de documentos feitos, com indicações de problemas e
soluções de projeto de software, por desenvolvedores experientes. Estas heurísticas
foram incluídas no aplicativo TOOAD e este aplicativo foi disponibilizado para
profissionais novatos e experientes em desenvolvimento. Eles relatam que o
software foi útil para encontrar problemas e soluções em um projeto de um sistema.
Grotehen (2001) estudou e documentou heurísticas novas e existentes,
incluindo-as em um método chamado MeTHOOD (measure, transformation and
heuristics of OOD – medir, transformação e heurísticas de OOD). O trabalho de
Grotehen (2001) não evidencia de que forma as heurísticas foram criadas por ele.
Este método auxilia desenvolvedores na criação de projetos conceituais de OO.
Din et al. (2007) sugere em seu trabalho um catálogo relacionando as
heurísticas de Gibbon (1997) e Riel (1996) com os termos de OOD, definidos por
Booch (1994): classe, colaboração, relacionamento e encapsulamento, informando
para quais termos de Booch (1994) estão relacionadas as heurísticas de Gibbon
(1997) e Riel (1996). O intuito desta pesquisa é fornecer quais aspectos (heurísticas)
adotar para OOD, a fim de detectar falhas de projeto feitas por novatos em
desenvolvimento e orientando-os a produzir bons projetos.
A

usabilidade

foi

conceituada

pela

International

Organization

for

Standardization (ISO) em sua norma ISO 9241 – parte 11 (1998) como sendo uma
medida na qual um produto pode ser usado por usuários para alcançar objetivos
com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de aplicação.
Para a usabilidade também foram definidas heurísticas. Nielsen (1994b) definiu
heurísticas como diretrizes de projeto que servem como um instrumento de
avaliação útil para os projetistas de produto e profissionais de usabilidade
(NIELSEN, 1994a). O autor definiu um conjunto de heurísticas de usabilidade, como
resultado de uma análise de 240 problemas de usabilidade efetuada por
especialistas em Interação Humano-Computador (IHC). Estas heurísticas tem a
função de descrever as características necessárias para interação de um usuário em
uma determinada aplicação sistêmica. Estas características são descritas por
Nielsen (1993) da seguinte forma:


Visibilidade do estado do sistema: o sistema deve sempre dar um retorno
ao usuário a respeito do que está acontecendo no tempo certo;
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Correspondência do sistema com o mundo real: deve ser apresentado ao
usuário palavras, expressões e conceitos adequados ao seu ambiente e
não informações orientadas para os desenvolvedores. O projetista deve
convencionar estas palavras ao mundo do usuário e de uma forma lógica e
natural;



Controle e liberdade do usuário: a aplicação deve permitir uma “saída de
emergência” ao usuário para que ele possa fazer ou desfazer determinada
ação equivocada sem ter que interpretar um diálogo extenso;



Consistência e padrões: o usuário não deve se preocupar se as palavras,
situações e ações diferentes tem o mesmo conceito. O projetista deve
seguir uma mesma convenção para a plataforma.



Reconhecimento ao invés de recordação: os objetos, ações e opções
devem estar visíveis e reconhecíveis ao usuário e o projetista da interface
deve repassar a informação de uma forma direta, sem que o usuário tenha
que associá-la com uma informação de outra parte;



Flexibilidade e eficiência de uso: aceleradores - não notados pelos usuários
novatos – podem acelerar a interação do usuário permitindo que o sistema
possa ser bem usado pelos usuários experientes e inexperientes.



Projeto estético e minimalista: a aplicação não deve conter diálogos com
informação não relevante ou raramente necessária. Informação irrelevante
compete com a informação importante pela atenção do usuário;



Prevenção de erros: melhor do que boas mensagens de erro é um projeto
cuidadoso que previna o problema de ocorrer;



Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros: mensagens
de erro devem ser expressadas em linguagem comum, sem código que o
usuário não possa decifrar, indicar o problema com precisão e sugerir uma
solução;



Ajuda e documentação: é necessário prover ajuda e documentação, mesmo
sabendo que é melhor que o sistema seja usado sem documentação. Esta
informação deve ser buscada facilmente, focada na tarefa do usuário, deve
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listar passos concretos a serem usados para a solução e não ser muito
extensa.
Estas heurísticas podem ser expandidas de modo a incluir novas diretrizes de
acordo com a necessidade dos projetistas e avaliadores. Existem diretrizes
específicas para estilos de interação: Web (SIVAJI; ABDULLAH; DOWNE, 2011),
interface via voz, assim como para certos domínios de aplicação: comércio
eletrônico, sistemas colaborativos, educação à distância, entre outros (BARBOSA;
SILVA, 2010).
Dias (2001) define sete heurísticas para uso no desenvolvimento de portais
corporativos. Estas heurísticas preocupam-se em: dar visibilidade ao usuário em
qual parte do site ele está, qual caminho ele percorreu e qual a forma de saída;
disponibilizar informação de forma agradável e legível ao usuário; dar o controle ao
usuário das ações do sistema; dar flexibilidade para o usuário usar o sistema;
prevenir e corrigir erros que possam ser cometidos pelo usuário; trazer consistência
para os padrões de cores, formatos e localizações de elementos semelhantes do
site; e por último, trazer compatibilidade de termos, palavras e conceitos usados com
o ambiente em que o usuário está inserido.
Tognazzini (2014) define em seu site 19 princípios para projeto e
implementação de interfaces web e celulares. Este princípios são os seguintes:
estética; antecipação, autonomia, cor, consistência, padrões, descoberta, eficiência
do usuário, interfaces exploráveis, lei de Fitts, objetos de interface humana, redução
de latência, habilidade de aprendizado, metáforas, proteger o trabalho do usuário,
legibilidade,

simplicidade,

estado,

interfaces

visíveis.

Estes

princípios

se

assemelham quanto a preocupação que o desenvolvedor deve ter ao projetar
sistemas. Eles também se assemelham com as definições das heurísticas de
Nielsen (1993) e Dias (2001).
Inostroza et al. (2012) definem uma nova heurística de usabilidade voltada para
o uso da tecnologia touch screen em celulares. Esta nova heurística, chamada de
interação física e ergonômica, define que o celular deve disponibilizar botões físicos
ou similares na interface para as principais funcionalidades, além disso, as
dimensões e formatos dos elementos da tela devem possibilitar um uso natural ao
formato das mãos. Estes pesquisadores testam esta nova heurística, juntamente
com as heurísticas de usabilidade definidas por Nielsen (1993), por meio de
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inspeções realizadas por um grupo de avaliadores em uma aplicação de dispositivo
celular, enquanto outro grupo realiza a mesma inspeção usando somente as
heurísticas de usabilidade definidas por Nielsen (1993). Como resultado, o grupo
que usa o conjunto de heurísticas de Nielsen (1993) juntamente com a nova
heurística, relacionada com a ergonomia, encontra 10 erros na aplicação a mais que
o grupo que usa somente as heurísticas de Nielsen (1993). Da mesma forma, os
pesquisadores do artigo deixam em aberto a necessidade de inspeções em
diferentes interfaces de usuários, que não a de um aparelho celular.
Poderiam ainda ser expandidas as heurísticas de usabilidade definidas por
Nielsen (1993), por exemplo, relacionando-as com o conceito de ergonomia
sugerindo que os tamanhos dos botões, espaçamento entre os botões (JIN;
PLOCHER; KIFF, 2007) e a quantidade de botões da tela de uma interface
(LEPICARD; VIGOUROUX, 2010) fossem analisados levando em consideração a
dimensão da tela.
Sivaji, Abdullah e Downe (2011) também destacam que as heurísticas
tradicionais modificadas de acordo com o contexto da aplicação, auxiliam o
levantamento de uma quantidade maior de problemas durante a inspeção de
interface. Eles usam as dez heurísticas de Nielsen (1993) alterando-as para atender
aos requisitos de um site governamental e criam cinco novas heurísticas. Estas
heurísticas são usadas por especialistas que avaliam este site por meio de uma
avaliação heurística. Após três ciclos de avaliação chega-se ao resultado de oitenta
e três por cento (83%) de erros levantados usando as heurísticas de Nielsen (1993)
e dezessete por cento (17%) de erros indicados usando as novas heurísticas.
Conclui-se que as novas heurísticas foram importantes, pois uma porção
considerável dos erros poderiam não ser percebidos caso elas não fossem usadas
durante a avaliação.
2.2

Avaliação Heurística
As heurísticas são criadas para servirem como diretrizes para um método de

avaliação de IHC, criado para encontrar problemas de usabilidade durante um
projeto de interface, chamado avaliação heurística (NIELSEN; MOLICH, 1990). Esse
método orienta os avaliadores na inspeção de uma interface em busca de problemas
que prejudiquem a usabilidade.
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Foi realizado um experimento por Nielsen (1992) com a participação de 19
avaliadores aplicando uma avaliação heurística em um sistema de atendimento
eletrônico. Neste estudo alguns problemas foram encontrados por todos os
avaliadores, outros por um pequeno número de avaliadores e um número
substancial foi encontrado por apenas um avaliador, desta forma, Nielsen (1992)
recomenda uma avaliação realizada entre três e cinco avaliadores, algumas
atividades desta avaliação devem ser realizadas individualmente e outras em grupo.
Esta avaliação heurística consiste das seguintes atividades (NIELSEN, 1992):


Preparação: todos os avaliadores selecionam o sistema ou as partes deste
ou o protótipo a ser avaliado, bem como, diretrizes, heurísticas e escopo
definidos para avaliação;



Coleta e interpretação de dados: individualmente, cada avaliador deve
analisar a interface duas vezes, usando a estratégia de avaliá-la por tela ou
diretriz. Cada diretriz não atingida corresponde a um problema de IHC, de
forma que as não atingidas devem ser listadas, apresentando o problema
juntamente com: o local, gravidade (frequência, impacto ou persistência do
problema), justificativa e solução para o problema.



Consolidação e relato dos resultados: realizado entre todos os avaliadores.
Os avaliadores compartilham suas listas de problemas, a fim de verificar se
estes são problemas de fato, suas respectivas gravidades e dentre eles
quais serão descritos no relatório final com as devidas soluções.

Sivaji, Abdullah, e Downe (2011) comprovam também que a avaliação
heurística é importante, informando que a análise da interface de uma aplicação
desenvolvida para Internet apresentou 70% de problemas durante a inspeção por
meio de avaliadores, enquanto os 30% de problemas restantes foram apontados
durante testes com usuários.
Dumas e Redish (1999) relatam que uma avaliação de IHC em geral envolve
de cinco a doze usuários. Nielsen (2000), por sua vez, afirma que bastam cinco
usuários para encontrarmos a maioria dos problemas na interface.
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2.3

Padrões de Interface
Um padrão propõe uma solução testada e comprovada para um problema, um

conjunto destes padrões compõe uma linguagem de padrões que pode ser usada,
por exemplo, na interface de usuário. Uma linguagem de padrões deve ser escrita
informando os padrões individuais e descrevendo os argumentos para sua aplicação
(AQUINO JUNIOR, 2008).
Borchers (2000) indica que os primeiros padrões foram escritos por Francesco
di Giorgio (1439-1501), na época do Renascimento, sendo que estes primeiros
padrões foram coletados, documentados e estruturados, levando em conta os
conhecimentos arquiteturais de seus projetos na cidade de Siena, Itália.
Alexander (1979) também explica como uma coleção de padrões arquiteturais
pode ser identificada para tornar ambientes mais agradáveis para seus usuários. Ele
cria 253 padrões para construir e planejar cidades, comunidades, casas e jardins.
Alexander acredita que estes padrões devem possuir uma linguagem que seja
compreensível por clientes e arquitetos. Estes padrões possuem um nome, um
número identificando-o, uma visão do contexto, com o resumo da descrição do
problema, implementação da solução, justificativa do porquê a solução é boa e o
contexto onde o padrão pode ser aplicado.
O conceito de padrões foi apresentado para a comunidade de Engenharia de
Software (ES) por Beck e Cunningham (1987). Estes dois pesquisadores basearamse na ideia de Alexander (1979) para criar uma linguagem de 5 padrões a ser usada
em um projeto de interface de usuário para janelas de uma aplicação Smalltalk. Os
padrões criados são: janela por tarefa, poucos painéis por janela, painéis padrão,
menus pequenos, substantivos e verbos. Estes padrões foram mostrados para
desenvolvedores especificadores que não possuíam qualquer conhecimento sobre a
interface Smalltalk, porém, eles foram capazes de especificar a interface após 1 dia
de trabalho mostrando a eficácia de uso dos padrões.
Talarico Neto, Anacleto e Silva (2004) destacam também que entre 1987 e
1997 poucos padrões de IHC foram divulgados pela comunidade acadêmica, ao
contrário da área de ES, porém, após esse período alguns pesquisadores
começaram a apresentar resultados de seus trabalhos de IHC, destacando-se ainda
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os trabalhos de Tidwell (1998, 1999, 2003), Borchers (2001) Van Welie e Van der
Veer (2003).
Van Welie e Van der Veer (2003) definem um formato para projetistas de
aplicações descreverem ou documentarem padrões de experiência de usuário para
um projeto de interface. Este documento deve conter: um nome, um exemplo com
um desenho da aplicação proposta, como uma página web, por exemplo; o
problema ao qual o uso deste padrão é indicado como solução, quando o uso deste
padrão é indicado e a solução para este problema usando técnicas por meio de
descrição textual. Estas orientações podem ser aplicadas, a fim de melhorar a
usabilidade de qualquer aplicação, que se assemelhe com o exemplo de aplicação
descrito no documento.
Um projeto de interface do usuário leva em consideração os modos de
interação humano-computador como a interação por meio de: dados, voz, imagem e
inteligência, esta última representada por meio da capacidade do computador em
prever a interação do usuário por meio do comportamento de uso (CHAO, 2009).
Este projeto pode ser definido usando padrões de interface que levarão em conta os
modos de interação humano-computador, já mencionados, trazendo assim, uma
melhor experiência do usuário com a aplicação.
Zajicek (2003) define padrões para encapsular soluções de projetos de
interfaces de voz usados para o público adulto. O modelo de documentação destes
padrões é o definido por Tidwell (2003), no qual são documentadas às seguintes
seções: usado quando, porque, como e exemplos. Estes padrões foram validados
em outros experimentos de Zajicek e Hall (2000) e de Zajicek e Morrissey (2001),
testado em uma aplicação web com recurso de voz que oferece um menu de
seleções, comprovando a afirmação de Aquino Junior (2008), na qual um padrão
deve ser testado e comprovado para um problema.
Van Welie (2003) disponibiliza uma série de padrões de interface em seu
website usando o modelo de documentação definido por Van Welie e Van der Veer
(2003) a fim de sugerir padrões testados e adotados para desenvolvimento de
páginas web.
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2.4

Avaliação por Padrões de Interface
Nielsen (1994c) cita em seu trabalho sobre métodos de inspeção, que a

atividade de inspeção por padrões usa especialistas em algum padrão de interface a
fim de verificar o uso deste padrão em uma aplicação.
Bernhaupt, Winkler e Pontico (2009) fazem uma pesquisa na qual são
realizadas tarefas com profissionais de informática para avaliar e indicar o uso de
padrões em uma aplicação. Este estudo também faz entrevistas com os profissionais
para verificar o uso da linguagem de padrões e conclui que o uso da linguagem
contribui para melhorar a cultura da usabilidade na indústria.
Cowley (2009) apresenta um estudo empírico conduzido na Universidade
Metropolitana Nelson Mandela em 2004, no qual dois grupos de estudantes do curso
de pós-graduação realizam avaliações de uma aplicação, um grupo usa guidelines e
o outro grupo usa padrões. A tese de Cowley (2009) pretende responder a seguinte
pergunta: quão útil são os padrões de interação se comparados com os guidelines
no projeto físico e avaliações?
Para responder a pergunta da tese de Cowley (2009), são gerados relatórios
levantando os problemas e as soluções para a aplicação usando separadamente os
padrões e os guidelines, além de questionários a fim de avaliar a utilidade e a
percepção de uso dos padrões e guidelines pelos estudantes. Como resposta para a
pergunta, verifica-se que não existe uma diferença significativa da percepção entre
os guidelines e os padrões para os participantes da pesquisa, mostrando que ambos
os grupos de estudantes consideram guidelines e padrões úteis para realizar
avaliações e desenvolver novos projetos de uma aplicação.
2.5

Relacionamento entre Padrões e Heurísticas
O relacionamento entre padrões e heurísticas foi realizada por Lang et al.

(2001), porém os autores relacionam alguns padrões de projeto com regras de
orientação-objetos (OO) trabalhando como heurísticas. Neste trabalho os autores
definem as regras de OO como sendo heurísticas e as classes das regras de OO
como sendo os padrões de projeto, citando que os padrões de projeto devem ser
combinados com as heurísticas. Eles relacionam os padrões de projeto: Singleton,
Command, Decorator, Observer e Bridge, com as heurísticas de Riel (1996),
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apresentando de qual forma cada padrão viola o conceito de certa heurística de Riel
(1996).
Molla (2005), também usa o estudo de Lang et al. (2001), categoriza as
principais heurísticas e as relaciona com as de Riel (1996), Gibbon (1997), Grotehen
(2001) e Meyers (1996), usando os conceitos e termos de OO. Este trabalho define
duas tabelas que podem ser consultadas por desenvolvedores para resolver
determinado problema de projeto, de modo, que o desenvolvedor deve primeiro
detectar o problema, em uma determinada classe de OO, e após isto deve procurar
a heurística que pode resolver este problema.
Alinhado com os conceitos de IHC propostos neste trabalho, Botella, Gallud e
Tesoreiro (2011) propõem o relacionamento entre padrões de interface e heurísticas
de usabilidade. Eles propõem o relacionamento procurando correspondências entre
as 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen (1993) e 12 padrões de interação ou
interface de Van Welie (2003). Acreditam que o uso deste relacionamento contribui
para encontrar soluções por meio dos padrões para os problemas encontrados por
meio de uma avaliação heurística. Este relacionamento realizado, relaciona no
máximo duas heurísticas com cada padrão. Por fim, este relacionamento é usado
em um estudo de caso que analisa um site de uma universidade. Para isto,
especialistas selecionados indicam o uso de padrões como solução para cada
heurística violada. O artigo não apresenta as justificativas para as correspondências
propostas entre as heurísticas e os padrões, tampouco uma comparação de
problemas levantados usando este relacionamento e os problemas verificados
usando somente a avaliação heurística ou a avaliação por padrões de interface, por
exemplo. O trabalho também não levanta a eficácia das indicações para melhoria do
site da universidade com testes de usuários.
2.6

Ergonomia em Software
Conforme menciona a IEA (International Ergonomics Association), ergonomia é

a disciplina relacionada ao entendimento das interações entre seres humanos e
outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica teoria, princípios, dados e
métodos para projetar, além de otimizar o bem-estar humano e o desempenho de
um sistema.
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Ergonomia e usabilidade estão relacionadas quando utiliza-se os critérios
ergonômicos definidos por Bastien e Scapin (1993), pois estes pesquisadores
definiram um conjunto de 8 critérios ergonômicos principais (condução, carga de
trabalho, controle explícito, adaptabilidade, gestão de erros, consistência, significado
de códigos e compatibilidade), além de 18 subcritérios e critérios elementares, que
se traduzem em recomendações a serem usadas durante o projeto e avaliação de
interfaces humano-computador para a melhoria da usabilidade.
A norma ISO 9241 – parte 5 (1998) também cita requisitos ergonômicos
especificamente para o uso de terminais de vídeo, apresentando regras posturais e
layout da área de trabalho do usuário destes terminais. Dentre outras regras estão
as recomendações para os usuários que usam os terminais sentados: a coluna deve
estar ereta, posicionada no encosto da cadeira; os pés devem estar encostados no
chão de modo a formar um ângulo de 90º dos joelhos com as pernas, a linha de
visão deve estar horizontalmente e abaixo de 60º do horizonte, entre outras
recomendações. Apesar desta e outras normas da ISO citarem aspectos
ergonômicos para o uso de terminais de vídeo, não foram encontradas normas da
ISO que indiquem aspectos ergonômicos para o uso de terminais de vídeo com tela
sensível ao toque (touch screen).
O trabalho de Bastien e Scapin (1993) e a norma ISO 9241 – parte 5 (1998)
são importantes para este trabalho, pois trazem aspectos que devem ser analisados
e recomendações que devem ser seguidas durante os testes da aplicação bancária
com os usuários.
Com base na caracterização do estado da arte descrito nesta seção, os
padrões para projeto de interfaces podem ser relacionados com as heurísticas de
usabilidade voltadas para aplicações que possuem interação humano-computador
por meio de: mouse, teclado e touch screen. Este relacionamento pode ser ampliado
incluindo uma heurística de ergonomia e uma gama maior de padrões de interface.
Este trabalho usa as heurísticas de usabilidade definidas por Nielsen (1993),
além da nova heurística de ergonomia proposta por Inostroza et al. (2012), e propõe
relacionar estas heurísticas de usabilidade com uma quantidade maior de padrões
de interface definidos por Van Welie (2003) usando o modelo de relacionamento de
Botella et al. (2011). Esta ampliação do relacionamento das heurísticas, incluindo a
heurística de ergonomia, com os padrões pode contribuir para o processo de
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inspeção e projeto de aplicações, respectivamente, que usam touch screen,
auxiliando para o uso eficiente e menor curva de aprendizado por parte do usuário,
pois ele pode levar menos tempo para realizar suas tarefas usando a interface. É
cabível analisar o uso deste relacionamento comparando sua eficácia com a
avaliação usando somente heurísticas e padrões, além de comprovar as melhorias
feitas com testes de usuários.
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3

MÉTODO DE TRABALHO
Esta seção apresenta o método de trabalho criado para realizar as atividades

descritas nas seções posteriores.
3.1

Descrição dos Processos do Método de Trabalho
O método proposto, de acordo com os três passos da figura 1, norteia todas as

atividades realizadas por este trabalho, que tem a função, primeiramente, de
relacionar cinquenta e quatro padrões de interface de Van Welie (2003) com as
heurísticas de usabilidade de Nielsen (1993), conforme o modelo proposto por
Botella et al. (2011). Neste relacionamento é incluída a heurística de ergonomia
definida por Inostroza et al. (2012). É esperado que este aumento das heurísticas e
padrões no relacionamento, possa ajudar os especialistas a encontrarem uma
quantidade maior de problemas e apontar soluções de uma forma mais fácil com
mais padrões, usados durante as inspeções de aplicações. Além disso, pretende-se
com a inclusão da heurística de ergonomia (INOSTROZA et al., 2012) que outros
relacionamentos sejam feitos com ela e os padrões de interface, a fim de facilitar a
indicação de problemas e soluções para aplicações que usam monitores com tela
touchscreen.
Figura 1 – Método de trabalho
Passo 1

Heurística Padrão

Heurística Padrão

Heurística Padrão

testou

relacionaram
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com
Padrões
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Tabela de Relacionamento H x P
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Fonte: Elaborada pelo autor
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O passo 1 da figura 1 apresenta a tabela que é gerada a partir deste
relacionamento. Estes relacionamentos foram feitos por 12 especialistas de
usabilidade. O autor deste trabalho consolida o relacionamento destes especialistas
e cria uma documentação com a justificativa e nível de cada relacionamento entre as
heurísticas e padrões, ainda de acordo com o passo 1 da figura 1. Esta
documentação e a tabela demonstrando o relacionamento são criadas a partir do
modelo definido por Molla (2005) e Lang et al. (2001). A documentação e a tabela,
assim como o perfil dos especialistas são apresentados na seção 5 deste trabalho.
É apresentado no passo 2 da figura 1 um processo de inspeção realizado pelos
especialistas em grupos separados. Os especialistas que participaram das
inspeções são os mesmos que participaram da atividade de relacionamento entre as
heurísticas e padrões, passo 1 da figura 1. Para isto, os doze especialistas foram
divididos em grupos de quatro pessoas para verificar problemas e melhorias de uma
aplicação bancária. As melhorias sugeridas por cada grupo foram implementadas,
pelo autor deste trabalho, em três protótipos gerados. Isto foi feito para comparar a
quantidade de problemas levantados por cada grupo e verificar a eficácia dos
processos de inspeção usando as técnicas em separado. A inspeção heurística
seguiu o processo definido por Nielsen (1992), a inspeção por padrões seguiu o
processo usado por Cowley (2009) e a inspeção usando o relacionamento entre as
heurísticas e padrões usou o processo descrito por Botella et al. (2011). Os
resultados das inspeções feitas pelos especialistas, assim como a implementação
das melhorias por parte do autor deste trabalho nos três protótipos estão descritos
na seção 6.
Por último, o passo 3 da figura 1 mostra três novas aplicações, protótipos
gerados a partir das indicações de melhorias feitas pelos especialistas, que são
testadas cada uma por um usuário respectivo, selecionados de forma aleatória,
durante uma feira na qual são apresentados experimentos, como o deste trabalho,
em uma universidade de São Bernardo do Campo. Todos estes protótipos referemse a funcionalidade de saque com cheque de uma aplicação bancária e são testados
por meio de um monitor com tela sensível ao toque. Estes testes tem a função de
comprovar qual dos três protótipos foi usado de forma mais rápida, por meio da
análise do tempo de uso, com menos toques na tela. Tudo isto para comprovar qual
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protótipo teve a melhor usabilidade e relacionar esta melhoria com a sua respectiva
inspeção.
Desta forma, espera-se apontar indícios de qual inspeção foi mais útil para a
melhoria da usabilidade da aplicação e se o relacionamento e a documentação
gerada a partir deste, com uma quantidade maior de padrões e heurísticas, também
contribui para a inspeção e consequentemente, para a usabilidade da aplicação.
Todo o processo de testes, questionários usados com os usuários antes e após
estes testes e os respectivos resultados são mostrados na seção 7.
O planejamento de todas as atividades descritas nesta seção é mostrado na
seção 4, no qual são apresentadas as atividades e motivação para criação de cada
uma, os motivos para escolha do sistema bancário e perfil do público para testes, e
para qual domínio o relacionamento criado neste trabalho é útil.
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4

PLANEJAMENTO DO TRABALHO
Esta seção apresenta o planejamento criado para realização das tarefas deste

trabalho, a motivação para seleção do público e aplicação usada para realização das
tarefas que norteiam o estudo.
Este planejamento seguiu o fluxo de ideias do modelo de planejamento
proposto por Sharp, Rogers e Preece (2007) chamado DECIDE. Isto foi feito com a
intenção de verificar se os objetivos do trabalho seriam alcançados por meio dos
processos descritos na figura 2. A estrutura do modelo DECIDE não é mostrado
neste trabalho.
A partir dos processos planejados para este trabalho, descritos nesta seção, foi
possível verificar se o objetivo definido poderia ser alcançado, do contrário, poderia
ser definida uma sequência de processos ou atividades que levantaria dúvidas
quanto ao método usado após a conclusão deste trabalho.
4.1

Definição das Atividades
Para alcançar o objetivo definido planejou-se realizar as atividades descritas na

figura 2.
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Figura 2 – Planejamento das Atividades
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Fonte: Elaborada pelo autor

A figura 2 foi feita usando o método IDEF0 (Integration DEFinition – definição
de integração), adequado para descrição de processos. Este mesmo método
também é usado nas figuras mostradas nas seções seguintes, que descreverão os
sub processos surgidos a partir dos principais, descritos na figura 2.
A primeira atividade da figura 2, relacionar as heurísticas com os padrões, foi
planejada, pois um dos objetivos deste trabalho foi o de ampliar o relacionamento
com mais padrões e heurísticas (54 padrões de interface de Van Welie (2003), a
heurística de interação física e ergonômica de Inostroza et al. (2012) e as 10
heurísticas de usabilidade de Nielsen (1993)). A ampliação do relacionamento foi
feita com a ajuda de 12 especialistas que geraram uma tabela apontando os
relacionamentos entre as heurísticas e padrões, indicando as justificativas e nível
para cada relacionamento. Este relacionamento pode ser útil para futuras discussões
entre especialistas e para ser usado na inspeção de experimentos que usem
padrões de interface web.
A segunda atividade da figura 2, inspecionar o protótipo, também foi planejada,
sendo outro objetivo deste trabalho verificar a percepção de uso de somente
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heurísticas, padrões e o relacionamento entre eles por especialistas durante o
processo de inspeção. Além disso, esta atividade foi importante para o levantamento
dos problemas e principalmente das melhorias para adequação do protótipo de
aplicação bancária usado neste trabalho. Esta atividade de inspeção foi feita por 3
grupos com 4 especialistas que analisaram o protótipo. Estes especialistas são os
mesmos que participaram da atividade “relacionar as heurísticas com os padrões”.
Um grupo usou a heurística de interação física e ergonômica de Inostroza et al.
(2012) e as 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen (1993), fazendo a inspeção por
meio do método descrito por Nielsen (1992). Outro grupo usou os 54 padrões de
interface de Van Welie (2003), fazendo a inspeção por meio do método descrito por
Cowley (2009). E o último grupo usou o resultado do relacionamento gerado na
atividade “relacionar as heurísticas com os padrões”, fazendo a inspeção por meio
do método descrito por Botella et al. (2011).
A terceira atividade da figura 2, testar os protótipos, foi planejada, por ser outro
objetivo do trabalho o de analisar quais as contribuições para as inspeções, usando
as diferentes técnicas descritas na atividade “inspecionar o protótipo”, trouxeram
para os três protótipos gerados a partir das melhorias indicadas pelos especialistas.
Estas contribuições puderam ser verificadas após as indicações dos participantes,
que testaram um dos três protótipos e indicaram suas percepções quanto aos
protótipos, durante uma feira em uma universidade de São Bernardo do Campo.
Estas percepções de uso puderam indicar também se as regras posturais
apresentadas na norma ISO 92141 – parte 5 (1998) são adequadas para o uso de
monitores com tecnologia touch screen.
4.2

Escolha do Domínio da Aplicação
A aplicação bancária foi escolhida, pois não foram encontrados trabalhos

anteriores a este que usassem este tipo de aplicação para inspeção e testes.
Atualmente, os maiores bancos brasileiros não possuem aplicações bancárias
com monitores touch screen usadas por meio de operadores de caixa, portanto,
espera-se contribuir na indicação dos tempos e percepções de uso deste tipo de
aplicação com a tecnologia touch screen.
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Com esta tecnologia, espera-se contribuir para que o ramo financeiro consiga
atingir as metas de usabilidade como eficácia no tempo de atendimento e menor
quantidade de erros causados pelos operadores de caixa.
4.3

Definição do Público para Participação do Relacionamento e Inspeção
Para realização do relacionamento entre as heurísticas e os padrões, e

processo de inspeção foi planejada a participação de 12 especialistas. Estes
especialistas deveriam possuir experiência em inspeção de aplicação usando
heurísticas e padrões.
4.4

Definição do Público para Participação dos Testes
Pelo fato de não haver a disponibilidade de operadores de caixa para realizar

os testes com os três protótipos gerados por este trabalho, foi planejada a
participação de pessoas que visitaram uma feira em São Bernardo do Campo.
Além da disponibilidade, também foram selecionados participantes que não são
operadores de caixa, pois imaginava-se que após as adequações dos protótipos, a
atividade sugerida durante o teste pudesse ser realizada por qualquer tipo de
pessoa, concluindo que o protótipo está preparado para ser usado também pelos
operadores de caixa.
O perfil destes usuários, o ambiente em que estes testes foram realizados e os
protocolos usados, são descritos na seção 7 deste trabalho.
4.5

Descrição do Contexto de Uso do Relacionamento
Os relacionamentos entre as heurísticas e padrões, descritos na seção 5,

podem ser usados por aplicações que possuem padrões de interface web. Não
necessariamente eles precisam ser usados com aplicações do contexto bancário,
pois o uso deste contexto, por este trabalho, foi para trazer novas contribuições para
este ramo da indústria.
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5

RELACIONAR AS HEURÍSTICAS COM OS PADRÕES
Esta seção apresenta o perfil dos especialistas que participaram do processo

de relacionamento entre as heurísticas e padrões, o processo de preparação deles e
a documentação com os relacionamentos, as justificativas e o nível de
relacionamento entre as heurísticas e padrões, após a consolidação das respostas
dos especialistas. Também é apresentada uma tabela indicando quais foram os
relacionamentos gerados pelos especialistas.
5.1

Atividades Realizadas Durante o Processo de Relacionamento
A figura 3 descreve todas as atividades, de forma sucinta, realizadas e

descritas nesta seção. Esta figura foi desenvolvida a partir da atividade “relacionar
as heurísticas com os padrões” mostrada na figura 2.

Figura 3 – Relacionar as Heurísticas com os Padrões
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5.2

Convocar os Especialistas
Para realizar o processo de relacionamento foram convocados doze

especialistas. Estes especialistas fazem parte de uma consultoria especializada em
usabilidade para projetos de aplicações dos mais variados contextos. O critério
usado para seleção dos especialistas foi que estes deveriam ter conhecimento
teórico e prático das heurísticas de usabilidade de Nielsen (1993) e dos padrões de
interface de Van Welie (2003).
Não foi realizado nenhum tipo de gravação durante os testes e identificação
dos especialistas, por este motivo, não foi solicitada a assinatura de um termo de
consentimento.
Um questionário eletrônico foi disponibilizado na Internet a fim de verificar o
perfil dos participantes. Não houve obrigatoriedade de preenchimento deste
formulário. Dez especialistas responderam à pesquisa.
O questionário inicia com perguntas como: sexo, idade e experiência com
equipamentos com tela touch screen (SHARP et al., 2007). Foi usada faixa de
valores, pois alguns respondentes não se sentem à vontade de oferecer esses
valores exatos (BARBOSA; SILVA, 2010).
Abaixo seguem as respostas para cada pergunta feita aos especialistas:
1 – Informe sua idade: todos os especialistas com idade entre 21 e 30 anos;
2 – Informe o seu sexo: 9 respondentes afirmaram ser do sexo masculino e 1
do sexo feminino;
3 - Você usa algum equipamento com tela sensível ao toque: 2 informaram
celular, 1 informou celular e monitor (em computador pessoal), 5 informaram
celular e tablet e 2 outros informaram celular, tablet e monitor (em computador
pessoal).
4 - Você trabalha ou trabalhou com algum equipamento com tela sensível ao
toque: 1 informou apenas celular, 1 informou celular e tablet, 2 informaram
celular, tablet e monitor, enquanto os outros 6 informaram não trabalhar com
nenhum equipamento com tela sensível ao toque.
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5.3

Preparar os Especialistas
Os especialistas foram reunidos em uma sala onde foram projetadas em uma

apresentação, por meio de um data show, as heurísticas de Nielsen (1993) e
Inostroza et al. (2012). Cada especialista possuía um computador com acesso para
a Internet para consulta dos padrões disponíveis no site de Van Welie (2003).
5.4

Relacionar as Heurísticas com os Padrões
Foi explicado o processo para relacionamento definido por Botella et al. (2011).

Para a coleta dos relacionamentos, entre as heurísticas e os padrões feito por cada
especialista, foi disponibilizado um formulário eletrônico. Neste formulário era pedido
para cada especialista indicar: cada padrão analisado, a primeira heurística que mais
se relacionava com este padrão, a seção de descrição do padrão na qual ele
encontrou informações para relacionar a primeira heurística com o padrão, o nível de
relacionamento da primeira heurística relacionada com o padrão e a justificativa para
o relacionamento.
Os especialistas poderiam relacionar até oito heurísticas com o mesmo padrão
analisado e para cada indicação, deveriam apontar os motivos da mesma forma que
fizeram para a primeira heurística mais relacionada com o padrão. Foi solicitado aos
especialistas que analisassem todos os padrões; 10 especialistas analisaram e
relacionaram quase todos os padrões com alguma heurística, enquanto apenas 2
relacionaram menos de 26 padrões com alguma heurística.
Para a indicação da seção do padrão eram apresentadas as seguintes opções:
problema, solução, usado quando, como usar, porque usar, mais exemplos. Esta
indicação foi solicitada para verificar qual(is) seção(ões) de descrição do(s)
padrão(ões) possui(em) mais indício(s) de relação com as heurísticas. Da mesma
forma, o nível de relacionamento entre as heurísticas e os padrões permitiam as
seguintes respostas: alto, médio e baixo.
5.5

Consolidar os Resultados
Após a capacitação, relacionamento e preenchimento do formulário pelos

especialistas, foram consolidados os relacionamentos em comum entre as
heurísticas e os padrões feitos pelos especialistas e chegou-se a documentação
apresentada no apêndice F.
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A documentação, mostrada no apêndice F, apresenta o padrão analisado, as
heurísticas mais relacionadas, por ordem, as justificativas e o nível de
relacionamento entre as heurísticas com os padrões, conforme exemplo mostrado
no quadro 1.
Quadro 1 – Relacionamento das Heurísticas com os Padrões

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

de

relacionamento

Padrão: Accordion

Projeto estético e minimalista: o padrão é útil para Alto
comprimir muitos elementos em um espaço reduzido.
Flexibilidade e eficiência de uso: o uso de pouco Alto
painéis contribui para a eficiência de uso da
aplicação.
Controle

e

liberdade

do

usuário:

uma

ação Alto

equivocada do usuário pode ser desfeita clicando em
outro painel.
Fonte: Elaborado pelo autor

Outra informação importante a ser apresentada após a consolidação dos
resultados, refere-se a todos os relacionamentos entre as heurísticas e os padrões
feitos pelos especialistas. A tabela 1 apresenta o total de cada heurística relacionada
com cada padrão pelos especialistas. Os números apresentados nas tabelas para os
padrões correspondem aos números relacionados para cada padrão de Van Welie
(2003), sendo: 1-Accordion, 2-Headerless Menu, 3-Breadcrumbs, 4-Directory
Navigation, 5-Doormat Navigation, 6-Double Tab Navigation, 7-Faceted Navigation,
8-Fly-out Menu, 9-Home Link, 10-Icon Menu, 11-Main Navigation, 12-Map Navigator,
13-Meta Navigation, 14-Minesweeping, 15-Panning Navigator, 16-Overlay Menu, 17Repeated Menu, 18-Retractable Menu, 19-Scrolling Menu, 20-Shortcut Box, 21-Split
Navigation, 22-Teaser Navigation, 23-To-the-top Link, 24-Trail Menu, 25-Navigation
Tree, 26-Action Button, 27-Guided Tour, 28-Paging, 29-Pulldown Button, 30-Wizard,
31-Advanced Search, 32-Autocomplete, 33-FAQ, 34-Help Wizard, 35-Search Box,
36-Search Area, 37-Search Results, 38-Search Tips, 39-Site Index, 40-Site Map, 41-
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Carrousel, 42-Table Filter, 43-Collapsible Panels, 44-Collector, 45-List Builder, 46Booking, 47-Product Configurator, 48-Purchase Proccess, 49-Shopping Cart, 50Country Selector, 51-Date Selector, 52-Comment Box, 53-Input Error Message e 54Proccessing Page.
Da mesma forma, os números das heurísticas referem-se aos números
relacionados com cada uma de acordo com as heurísticas de Nielsen (1993) e
Inostroza

et

al.

(2012),

sendo:

1-visibilidade

do

estado do

sistema, 2-

correspondência do sistema com o mundo real, 3-controle e liberdade do usuário, 4consistência e padrões, 5-reconhecimento ao invés de recordação, 6-flexibilidade e
eficiência de uso, 7-projeto estético e minimalista, 8-prevenção de erros, 9-ajudar os
usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros, 10-ajuda e documentação e 11interação física e ergonômica. A tabela 1 foi dividida em três partes para facilitar a
visualização. É importante destacar que os especialistas relacionaram no máximo 6
heurísticas com cada padrão, sendo que eles poderiam relacionar no máximo 8
heurísticas com cada padrão.

Tabela 1 – Total de cada Heurística relacionada com cada Padrão

Padrões
Heurísticas 1 2 3 4 5
3 1 7 2 0
1
1 1 2 0 1
2
5 2 4 3 4
3
6 3 1 0 1
4
7 3 1 2 5
5
8 3 5 7 9
6
13
1 0 4 7
7
0 0 0 0 1
8
0 0 0 0 0
9
0 1 0 1 1
10
3 1 0 0 0
11

6
3
0
8
1
5
5
6
0
0
0
0

Fonte: Elaborada pelo autor (continua)

7
1
0
2
1
4
9
1
0
0
1
0

8
0
1
1
1
3
9
6
0
0
1
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 2 2 1 0 1 5 1 0 3
3 3 2 5 1 0 0 0 1 1
8 0 3 0 3 0 1 5 6 2
2 1 0 0 0 1 2 2 2 1
4 2 6 8 3 7 4 4 8 2
5 6 10 6 8 5 4 6 8 4
0 6 2 2 5 2 4 8 3 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0 2 0 1 1
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Tabela 1 – Total de cada Heurística relacionada com cada Padrão
Padrões
Heurísticas 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 0 1 1 2 5 2 0 3 5 3 8 0 1 1 1 0 1
1
1 3 1 1 3 0 0 7 2 2 0 2 3 0 1 2 1 1
2
1 2 5 1 7 3 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2
3
1 2 2 0 1 1 1 2 0 2 1 0 3 1 0 0 2 2
4
5 2 2 1 0 3 2 5 4 3 4 1 2 2 1 0 3 4
5
7 10 3 6 6 4 8 4 0 4 0 1 3 9 1 0 6 5
6
4 4 2 7 3 8 2 2 0 5 11 0 1 1 1 2 0 3
7
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 1 1 0
8
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 1 2 3 5 2 2
9
0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 4 0 1 6 8 3 2
10
1 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11

Fonte: Elaborada pelo autor (continuação)

Tabela 1 – Total de cada Heurística relacionada com cada Padrão
Padrões
Heurísticas 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
2 0 3 3 3 0 1 1 9 4 9 3 3 1 0 1 1 10
1
5 2 1 0 0 1 1 2 1 4 2 2 2 4 1 1 3 3
2
1 2 3 2 1 2 1 2 2 4 6 6 5 0 1 1 0 1
3
1 0 2 3 1 2 0 0 2 1 0 2 1 1 3 2 0 0
4
2 1 5 2 4 2 2 2 2 3 6 1 4 2 5 3 1 1
5
4 3 4 5 6 3 4 7 7 7 3 4 6 1 5 0 0 0
6
3 0 2 2 5 6 9 4 3 3 2 4 2 5 4 1 0 1
7
0 2 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 4 2 4 3 3 0
8
1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 9 1
9
1 6 0 2 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 0 3 5 0
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11

Fonte: Elaborada pelo autor (conclusão)

5.6

Analisar os Resultados
Os números da tabela 1 e a documentação mostrada no apêndice F são

importantes, pois mostram que não ficou claro para os especialistas que todas as
heurísticas, de Nielsen (1993) e Inostroza et al. (2012), são atingidas por todos os
padrões de interface de Van Welie (2003), desta forma, verifica-se a necessidade de
existir uma clareza maior na descrição textual dos padrões ou destes padrões serem
melhorados de forma a atender todas as heurísticas.
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6

INSPECIONAR O PROTÓTIPO
Esta seção relata as inspeções realizadas usando somente as heurísticas,

somente os padrões e somente a tabela com o relacionamento entre os padrões de
interface e as heurísticas de usabilidade tradicionais e a de ergonomia; a adequação
da interface da aplicação usando as indicações feitas pelos especialistas durante as
inspeções; um questionário buscando verificar a percepção de cada grupo com a
respectiva técnica; além dos resultados auferidos e dificuldades incorridas.
6.1

Atividades Realizadas Durante o Processo de Inspeção
A figura 4 descreve todas as atividades, de forma sucinta, realizadas e

descritas nesta seção. Esta figura foi desenvolvida a partir da atividade “inspecionar
o protótipo” mostrada na figura 2.

Figura 4 – Inspecionar o Protótipo
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et al (2012)
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Padrões
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Fonte: Elaborada pelo autor
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6.2

Preparar os Especialistas
Após o relacionamento das heurísticas com os padrões foi explicado aos

mesmos especialistas que participaram do processo de relacionamento, o processo
de inspeção definido por Botella et al. (2011).
Os doze especialistas foram divididos em três grupos com quatro integrantes e
realizaram a inspeção da aplicação bancária com a funcionalidade de saque com
cheque, mostrada no apêndice A.
O primeiro grupo foi formado pelos especialistas que analisaram todos os
padrões para o relacionamento com as heurísticas. Este grupo ficou responsável por
usar o relacionamento entre as heurísticas e padrões para a inspeção da aplicação.
Foi disponibilizada para estes especialistas a tabela com o relacionamento indicado
pelos doze especialistas e não somente com o relacionamento realizado pelos
quatro que fizeram a inspeção usando o relacionamento. Como mais de quatro
especialistas haviam analisado todos os padrões, a seleção deste grupo foi feita
aleatoriamente.
O segundo grupo ficou responsável por fazer a inspeção usando somente as
heurísticas, já mencionadas neste trabalho, e o terceiro grupo ficou responsável por
fazer a inspeção usando os padrões, também já mencionados. As heurísticas e os
padrões usados nas inspeções são os mesmos usados durante o processo de
relacionamento. Tanto o segundo quanto o terceiro grupo foram formados
selecionando os especialistas de forma aleatória.
As telas da aplicação bancária, mostrada no apêndice A, foram apresentadas e
disponibilizadas de forma impressa aos especialistas. Foi explicada a forma de
interação do usuário com as telas. Os especialistas puderam fazer perguntas sobre
esta interação com a aplicação. Foi destacado que a aplicação deveria estar
preparada também esperando a interação por meio de equipamento com tela
sensível ao toque.
A partir deste momento os especialistas iniciaram o processo de inspeção
usando as regras para uso de heurísticas, padrões e o relacionamento.
Para a indicação dos problemas e soluções, da aplicação bancária, foi
disponibilizado um formulário eletrônico que solicitava aos participantes indicarem o
local do problema, descrição do problema, heurística ou padrão violado
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(dependendo do tipo de inspeção do grupo de especialistas), a severidade do
problema e a sugestão de solução para o problema, indicando o uso de um padrão
ou outra sugestão não relacionada com o padrão (dependendo do tipo de inspeção
do grupo de especialistas). Este formulário seguiu o mesmo modelo definido por
Cowley (2009). Foi dado o tempo de 1 hora e 30 minutos para que cada especialista
de cada grupo realizasse a inspeção da aplicação.
Para o apontamento da severidade dos problemas foi usada a escala definida
por Nielsen (1994a):


Problema cosmético: não precisa ser consertado ao menos que exista tempo;



Problema pequeno: problema com baixa prioridade para ser consertado;



Problema grande: problema com alta prioridade e prejudica fatores de
usabilidade importantes;



Problema

catastrófico:

problema

extremamente

importante

para

ser

consertado.
6.3

Inspecionar o Protótipo Usando os Padrões
O grupo de especialistas responsável pela inspeção da aplicação usando os

padrões apontou os problemas e as respectivas sugestões, conforme a tabela 2.
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Tabela 2 – Resultados das inspeções feitas pelo grupo de especialistas usando os padrões
Problema

1º

Local

Descrição

entre a

não indica ao

exibição das

usuário o feedback

telas

de processamento

campo para
2º

digitação do
CMC7
botões na

3º

parte superior
da tela sem
descrição

4º

5º

campo “data
de expedição”

Padrão
violado

Processing
Page

Severidade

incluir uma tela
pequeno

incluir uma
evitar usar termos
técnicos

FAQ

pequeno

os botões devem
ter uma descrição

Icon Menu

cosmético

da respectiva ação

o campo não
informa o formato
desejado

mostrar o
Date
Selector

pequeno

informado se

Input Error

número do

digitou um número

Message

documento

errado

executando da

campo para

o usuário pode

informar a

selecionar a data

data

errada

8º

da tela sem
etiqueta

Fonte: Elaborada pelo autor

de suas respectivas
ações

desejado para

apresentar uma
pequeno

mensagem de
erro

mostrar a etapa
Breadcrumbs

grande

atual e opção
de voltar

Date
Selector

usar um
cosmético

calendário
virtual

os botões poderiam
ter uma descrição

formato

digitação

informar o

qual passo ele está

um significado
para sua ação

o usuário não é

botões no topo

sigla ao lado do

o ícone deve ter

operação

7º

descrição da

botão

campo para

todas as telas

de processando
aguarde

o usuário não sabe
6º

Sugestões

incluir uma
Action Button

pequeno

etiqueta
informando a
função do botão
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Desta forma, o grupo de especialistas que usou os padrões identificou 8
problemas sendo:

1 problemas grande, 5 problemas pequenos e 2 problemas

cosméticos.
6.4

Inspecionar o Protótipo Usando as Heurísticas
O grupo de especialistas responsável pela inspeção da aplicação usando as

heurísticas apontou os problemas e as respectivas sugestões, conforme a tabela 3.
Tabela 3 – Resultados das inspeções feitas pelo grupo de especialistas usando as
heurísticas
Problema

Local
botões “fechar

1º

o ciclo” e
“histórico de
atendimento”

2º

3º

4º

5º

6º

7º

todas as telas

botões “voltar”
e “cancelar”

campo de data
de expedição

Descrição

ambos os botões
são acionados
pela tecla “F3”

uso

a mesma
operação
campo não possui
máscara ou
calendário virtual

CMC7

termo ao usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

botões com a
mesma tecla de
atalho.

Sugestões

grande

função
distintas para
cada botão

ele está

que significa o

sem etiqueta

erros

eficiência de

digitação do

os dois botões

prevenção de

sabe qual passo

os botões fazem

Severidade

usar teclas de

flexibilidade e

não é explicado o

e “voltar”

violada

o usuário não

campo de

botões “home”

Heurística

consistência e
padrões

prevenção de
erros

adicionar uma
pequeno

sequência de
passos

grande

inibir uma das
funções
mostrar o

cosmético

formato de
data exigido

ajudar os
usuários a
reconhecer

pequeno

usar um termo
não técnico

erros
consistência e
padrões

o usuário não

reconhecimento

sabe a função

ao invés de

dos botões

recordação

usar uma
catastrófico

tecla de atalho
para cada um
Incluir uma

pequeno

etiqueta para
a ação
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Desta forma, o grupo de especialistas que usou as heurísticas identificou 7
problemas sendo: 1 problema catastrófico, 2 problemas grandes,

3 problemas

pequenos, 1 problema cosmético.
6.5

Inspecionar o Protótipo Usando o Relacionamento entre as Heurísticas e os
Padrões
O grupo de especialistas responsável pela inspeção da aplicação usando o

relacionamento entre as heurísticas e os padrões apontou os problemas e as
respectivas sugestões, conforme a tabela 4.
Tabela 4 – Resultados das inspeções feitas pelo grupo de especialistas usando o
relacionamento entre as heurísticas e padrões
Problema

Local

Descrição

tela de
1º

confirmação da
operação de
saque
campos para

2º

Heurística
violada

não indica ao

visibilidade do

usuário o feedback

estado do

de processamento

sistema

a aplicação não

digitação do

apresenta o

CMC7 do cheque

significado da sigla

consistência e
padrões

Padrão
Severidade

Sugestões
violado

grande

Processing
Page

Search
catastrófico

Results e
Search Box

não seguem os
3ª

ícones na parte

padrões dos demais

consistência e

superior da tela

ícones que possuem

padrões

5ª

botões “menu
inicial” e “cancelar”

todas as telas

campos para
6ª

digitação dos
dados do usuário
e cheque

feedback

incluir um
campo para
pesquisa dos
termos
indicar a ação

cosmético

Action Button

usando uma
etiqueta

uma etiqueta

4ª

usar o padrão
de modo a dar

os dois botões são

reconheciment

acionados pela tecla

o ao invés de

“esc”

recordação

distintas

visibilidade do

Incluir o passo

o operador não sabe
qual passo ele está

o usuário pode
informar os dados
incorretamente

Fonte: Elaborada pelo autor

estado do

botões com
catastrófico

pequeno

Acttion Button

Breadcrumbs

sistema

teclas de atalho

que o operador
está

ajudar os

incluir ajuda

usuários a

para saber qual

reconhecer
erros

catastrófico

FAQ

o padrão dos
campos
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Desta forma, o grupo de especialistas que usou o relacionamento entre as
heurísticas e padrões identificou 6 problemas sendo: 3 problemas catastróficos, 1
problema grande, 1 problema cosmético e 1 problema pequeno.
6.6

Analisar os Problemas Levantados e as Melhorias Indicadas
Com base nos dados apresentados nesta seção e analisando primeiramente o

resultado das inspeções, pôde ser observado que a inspeção da aplicação feita
pelos especialistas usando: o relacionamento entre as heurísticas e padrões,
somente as heurísticas e somente os padrões, apontaram as quantidades de
problemas: 6, 7 e 8, respectivamente. Não houve grande diferença entre as
quantidades de erros apontados pelas inspeções, porém, a inspeção feita usando
somente os padrões apontou 2 erros iguais. Houve uma igualdade para o
apontamento de problemas usando somente o relacionamento e somente os
padrões, além de ter sido apontado 1 erro a mais pelo grupo que usou as
heurísticas.
Analisando os problemas com maior severidade apontados pelas inspeções,
pôde ser observado que a inspeção da aplicação feita pelos especialistas usando o
relacionamento entre as heurísticas e padrões, somente as heurísticas e somente os
padrões, apontaram as quantidades de problemas: 3 problemas catastróficos e 1
grande; 1 problema catastrófico e 1 grande; e 1 problema grande, respectivamente.
Neste caso, houve uma severidade maior de problemas apontados pela inspeção
usando o relacionamento entre as heurísticas e padrões.
6.7

Analisar as Respostas dos Questionários Pós-Inspeção
Para cada grupo foi solicitado preencher um questionário ao final das

inspeções. O intuito deste questionário era perceber o quão útil foi para cada
especialista o uso de cada técnica. As respostas usaram a escala de Likert (1932).
Para o grupo que usou o relacionamento entre as heurísticas e os padrões
foram feitas as perguntas e obtidas as respostas conforme a tabela 5.
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Tabela 5 – Questionário pós-teste do grupo que inspecionou a aplicação usando o
relacionamento
Respostas

3

1

2

1

3

2

discordo
totalmente

discordo
parcialmente

não concordo
nem discordo

Fonte: Elaborada pelo autor

concordo
parcialmente

Você acha que o relacionamento entre as heurísticas e os
padrões é um passo redundante para o processo de
inspeção?
Seria mais fácil localizar as soluções, para os problemas
da aplicação bancária, usando somente os padrões de
Welie sem fazer o relacionamento primeiro?
Seria mais fácil localizar as soluções, para os problemas
da aplicação bancária, usando somente as heurísticas sem
fazer o relacionamento primeiro?
Foi fácil encontrar as soluções, para os problemas da
aplicação bancária, usando o relacionamento entre as
heurísticas e os padrões?
Você acha que o uso de mais padrões poderia facilitar a
encontrar as soluções para os problemas da aplicação
bancária?

concordo
plenamente

Questões

1

1

1

1

1

2

1
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Para o grupo que usou as heurísticas foram feitas as perguntas e obtidas as
respostas conforme a tabela 6.
Tabela 6 – Questionário pós-teste do grupo que inspecionou a aplicação usando as
heurísticas

Respostas

4

2

1

2

1

2

discordo
totalmente

discordo
parcialmente

não concordo
nem discordo

Fonte: Elaborada pelo autor.

concordo
parcialmente

Seria mais fácil localizar as soluções, para os
problemas da aplicação bancária, usando somente
os padrões?
Seria mais fácil localizar as soluções, para os
problemas da aplicação bancária, usando o
relacionamento entre as heurísticas e os padrões?
Foi fácil encontrar as soluções, para os problemas
da aplicação bancária, usando somente as
heurísticas?

concordo
plenamente

Questões
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Para o grupo que usou os padrões foram feitas as perguntas e obtidas as
respostas conforme a tabela 7.
Tabela 7 – Questionário pós-teste do grupo que inspecionou a aplicação usando os padrões

Respostas

2

1

1

1

2

discordo
totalmente

3

discordo
parcialmente

1

não concordo
nem discordo

concordo
parcialmente

Seria mais fácil localizar as soluções, para os
problemas da aplicação bancária, usando somente
as heurísticas?
Seria mais fácil localizar as soluções, para os
problemas da aplicação bancária, usando o
relacionamento entre as heurísticas e os padrões?
Foi fácil encontrar as soluções, para os problemas
da aplicação bancária, usando somente os
padrões?
Você acha que o uso de mais padrões poderia
facilitar a encontrar as soluções para os problemas
da aplicação bancária?

concordo
plenamente

Questões

3

1

1

Fonte: Elaborada pelo autor.

Analisando as respostas do questionário apresentado para o grupo que
inspecionou a aplicação usando o relacionamento entre as heurísticas e os padrões,
pôde ser observado que:


a maioria (75%) dos especialistas concordou plenamente para a indagação de
que o relacionamento entre as heurísticas e os padrões é um passo
redundante para a inspeção;



metade (50%) dos especialistas concordaram parcialmente que usar os
padrões seria mais fácil para encontrar as soluções sem fazer o
relacionamento primeiro, enquanto a outra metade (50%) discordou
(parcialmente ou plenamente);



a maioria (75%) dos especialistas discordou (2 parcialmente e 1 totalmente)
que usar as heurísticas seria mais fácil para encontrar as soluções sem fazer
o relacionamento primeiro, e 1 especialista (25%) não concordou nem
discordou;
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a maioria (75%) dos especialistas concordou plenamente para a indagação de
que o relacionamento entre as heurísticas e padrões facilitou o encontro de
soluções para os problemas;



a maioria (75%) dos especialistas concordou (2 plenamente e 1 parcialmente)
que o uso de uma quantidade maior de padrões facilitaria o encontro de
soluções para os problemas.
Portanto, a maioria dos especialistas que usou o relacionamento acha que o

processo de relacionamento entre as heurísticas e padrões é redundante, porém,
acharam mais fácil encontrar as soluções para os problemas. A maioria deles
discordou que usar somente as heurísticas seria mais fácil para encontrar as
soluções sem fazer o relacionamento e concordaram que usar mais padrões
facilitaria o encontro de soluções para os problemas.
Analisando as respostas do questionário apresentado para o grupo que
inspecionou a aplicação usando somente as heurísticas, pôde ser observado que:


todos (100%) os especialistas concordaram parcialmente que seria mais fácil
localizar as soluções somente usando os padrões;



a maioria (75%) dos especialistas concordou (2 plenamente e 1 parcialmente)
que usar o relacionamento facilitaria encontrar soluções para os problemas;



metade (50%) dos especialistas concordou parcialmente e a outra metade
(50%) não concordou nem discordou com a indagação de que usar as
heurísticas foi fácil para encontrar as soluções para os problemas apontados.
Portanto, todos os especialistas que usaram as heurísticas acham que usar os

padrões facilitaria para encontrar as soluções. A maioria deles acredita que usar o
relacionamento facilitaria para encontrar soluções para os problemas. Por fim,
metade do grupo concorda e a outra metade não concorda nem discorda que o uso
das heurísticas facilitou para encontrar soluções para os problemas apontados nas
inspeções.
Analisando as respostas do questionário apresentado para o grupo que
inspecionou a aplicação usando somente os padrões, pôde ser observado que:
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todos os especialistas (100%) concordaram (1 plenamente e 3 parcialmente)
que seria mais fácil encontrar as soluções para os problemas apontados
usando somente as heurísticas;



a maioria (75%) dos especialistas concordou (2 plenamente e 1 parcialmente)
que seria mais fácil usar o relacionamento entre as heurísticas e os padrões
para encontrar as soluções;



a maioria (75%) dos especialistas discordou parcialmente de que o uso dos
padrões facilitou o encontro de soluções para os problemas;



metade (50%) dos especialistas concordou plenamente de que o uso de mais
padrões facilitaria o encontro de soluções para os problemas.

Portanto, todos e a maioria dos especialistas que usaram os padrões acham que
usar as heurísticas ou o relacionamento, respectivamente, facilitaria o encontro de
soluções para os problemas apontados, indicando que não houve uma boa
percepção do uso dos padrões no processo de inspeção, por outro lado, metade dos
especialistas acredita que usar mais padrões contribuiria para o encontro de
soluções para os problemas levantados.
6.8

Criar os Protótipos a Partir das Melhorias
Após as inspeções realizadas pelos três grupos e indicações de soluções,

foram desenvolvidos três protótipos, usando o protótipo inspecionado como base,
implementando as melhorias abaixo. Para criação destes protótipos foi usado o
software Axure:


Protótipo com as melhorias indicadas pela inspeção usando o relacionamento
entre heurísticas e padrões, conforme mostrado no apêndice B:
o Indicação de teclas de função diferentes entre os botões;
o Uso de etiquetas com dicas indicando quais dados digitar nos campos;
o Inclusão da animação de “processando aguarde” entre as telas;
o Maior espaçamento entre as funções “avançar” e “cancelar” na
mensagem “Confirmar”.



Protótipo com as melhorias indicadas na inspeção usando as heurísticas,
conforme mostrado no apêndice C:
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o Indicação de teclas de função diferentes entre os botões;
o Uso de etiquetas com dicas indicando quais dados digitar nos campos;
o Uso de calendário virtual para selecionar a data.


Protótipo com as melhorias indicadas na inspeção usando os padrões,
conforme mostrado no apêndice D:
o Indicação de teclas de função diferentes entre os botões;
o Uso de etiquetas com dicas indicando quais dados digitar nos campos;
o Uso de calendário virtual para selecionar a data;
o Inclusão da animação de processando aguarde entre as telas.

54

7

TESTAR OS PROTÓTIPOS
Esta seção mostra os procedimentos adotados e os resultados dos testes com

os três protótipos melhorados. Apresenta ainda as perguntas e respostas dos
questionários pré-teste e pós-teste, além da análise dos resultados.
7.1

Atividades Realizadas Durante o Processo de Teste
A figura 5 descreve todas as atividades, de forma sucinta, realizadas e

descritas nesta seção. Esta figura foi desenvolvida a partir da atividade “testar os
protótipos” mostrada na figura 2.
Figura 5 – Testar os Protótipos
protocolo

preparar o
ambiente
laboratório de
e protocolo
usabilidade
para testes
com
os protótipos

ambiente
e participantes
preparados
protocolo
gravação do teste
realizar os
testes com
os protótipos

A3.1
A0
respostas
questionário
pré-teste

A3.2
A0

respostas
questionário
pós-teste

participantes

tempo de teste
de cada participante
com a aplicação

consolidar os
resultados após
os testes e
questionários
pós-teste
A3.4

A0

Morae
monitor
touch screen

termo de
consentimento
participantes

autor do trabalho

NODE: A3 TITLE:

respostas dos
questionários
pós-teste

indicação
do melhor
protótipo
analisar os
resultados após
os testes e
questionários
pós-teste
A4.4
A0

percepção
de uso do
protótipo com
o monitor
touch screen

Testar os Protótipos

NO.:

1

Fonte: Elaborada pelo autor

7.2

Preparar o Ambiente e Participantes para os Testes com os Protótipos
Foi usado o laboratório de usabilidade de uma universidade em São Bernardo

do Campo para realizar os testes com os usuários. Esta universidade abre esse
laboratório, assim como todo o seu campus uma vez ao ano para visitação do
público externo. O público foi variado, desde alunos do ensino médio até o público
adulto.
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O público que visitava o laboratório era convidado, na entrada, a participar do
teste. Não houve uma seleção prévia do público para participação dos testes, pois o
intuito do teste era justamente avaliar a usabilidade de cada protótipo. Esperava-se
que quanto mais variado o público, melhor seria a avaliação da usabilidade da
aplicação de saque com cheque. Os protótipos usados são os mostrados no
apêndice B, C e D, que foram desenvolvidos usando as melhorias indicadas nas
inspeções, feitas pelos especialistas, usando somente o relacionamento entre as
heurísticas e padrões, somente as heurísticas e somente os padrões.
Para as pessoas que aceitavam participar do teste foi explicado que eles
participariam de uma pesquisa e que deveria ser respondido um pré-teste para
levantamento da idade, sexo e a relação de uso com aplicações ou equipamentos
com touch screen. O teste seria gravado para fins de pesquisa sendo necessário o
preenchimento e assinatura de um termo de consentimento, conforme apresentado
no apêndice E, e depois deveria ser respondido um questionário pós-teste para
analisar a percepção de uso da aplicação. O termo de consentimento foi adaptado
do modelo sugerido por Barbosa e Silva (2010) e por não existir um código de ética
da Sociedade Brasileira de Computação no Brasil (BARBOSA; SILVA, 2010) foram
seguidos os princípios éticos da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde e da literatura (JOHNSON, 2001; COURAGE; BAXTER, 2005; SHARP et al.,
2007) para condução do teste, de forma a garantir a confidencialidade e a
privacidade das pessoas, por meio da segurança das imagens, resultados da
pesquisa e o anonimato dos participantes.
Foi disponibilizado um questionário pré-teste por meio de um formulário
eletrônico, sendo preenchido por todos os 33 participantes. As pessoas que
aceitaram participar do teste responderam o questionário neste formulário, tendo as
perguntas e respostas apresentadas conforme abaixo:


Informe a sua idade:
o 27 pessoas informaram ter idade abaixo de 21 anos;
o 4 pessoas informaram ter idade entre 21 e 30 anos;
o 2 pessoas informaram ter entre 31 e 40 anos;



Informe o seu sexo:
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o 18 pessoas eram do sexo masculino;
o 15 pessoas eram do sexo feminino;


Informe o seu grau de instrução:
o 28 pessoas informaram estar cursando o ensino médio;
o 4 pessoas informaram estar cursando a graduação;
o 1 pessoa informou possuir a graduação;



Você usa algum equipamento com tela sensível ao toque?
o 30 pessoas informaram usar celular;
o 1 pessoa informou usar tablet;
A última pergunta não possui o total de respostas igual ao total de participantes

do teste, pois não era obrigatória.
Após o preenchimento do questionário pré-teste cada participante era
encaminhado para uma sala. Esta sala possuía um equipamento - marca: HP –
modelo: Pavilion All-in-One - com o sistema operacional Windows 7 e tela de 21
polegadas. Neste equipamento estavam instalados os três protótipos que foram
usados durantes os testes, conforme apêndice B, C e D. Este equipamento também
possuía um software para gravação da imagem frontal do usuário e da tela do
protótipo, gravando também os toques dados na tela durante o uso.
Foram dadas as recomendações de postura, definidas pela ISO 9241 – parte 5
(1998), aos participantes. O monitor foi posicionado em uma angulação de 90º graus
em uma mesa, a uma distância de 30 centímetros de distância do corpo do
participante.
7.3

Realizar os Testes com os Protótipos
Um instrutor preparava um dos protótipos para o teste com o participante.

Cada

participante

só

usava

um

dos

protótipos

que

eram

selecionados

aleatoriamente, e eram dadas instruções para uso do teclado virtual a fim de que a
pessoa pudesse digitar os dados na tela. Também era fornecido um papel com os
dados que deveriam ser digitados para interação com a aplicação. Era explicado de
forma sucinta o processo que o participante faria com a aplicação.
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Não existindo mais dúvidas, o instrutor iniciava a gravação das imagens do
participante e da aplicação e ficava afastado até que a pessoa informasse que havia
finalizado o teste. Após isso, o instrutor finalizava a gravação daquele teste e
aguardava outro participante para iniciar um novo teste com outro protótipo. O
participante que havia finalizado o teste era encaminhado para outro ambiente de
forma a preencher o questionário pós-teste.
7.4

Consolidar os Resultados Após os Testes e Questionários Pós-Teste
Os três protótipos foram selecionados de forma aleatória, porém, os

participantes foram separados, de forma homogênea, para que pudessem ser feitos
os testes com a mesma quantidade de pessoas usando cada protótipo, desta forma,
onze pessoas distintas testaram cada um dos três protótipos, mostrados no
apêndice B, C e D.
Após a gravação dos testes foram levantados os tempos de uso e as
quantidades de toques dados na tela para cada teste. O resultado é apresentado na
tabela 8. Nela também são apresentadas as médias ponderadas de toques e os
tempos médios de uso entre os protótipos mostrados no apêndice B (com as
melhorias após a inspeção usando o relacionamento entre as heurísticas e padrões),
C (com as melhorias após a inspeção usando as heurísticas) e D (com as melhorias
após a inspeção usando os padrões).
Tabela 8 – Tempo de uso e quantidades de toques dos protótipos

Protótipo
(apêndice B)
Tempo Toques
00:04:35
122
00:02:48
95
00:01:42
85
00:02:43
86
00:01:38
82
00:03:22
108
00:02:29
114
00:02:03
94
00:02:14
92
00:02:52
107
00:02:58
97
Média 00:02:40
98
Fonte: Elaborada pelo autor

Protótipo
(apêndice C)
Tempo Toques
00:02:23
97
00:04:12
147
00:01:56
106
00:02:04
77
00:02:00
85
00:02:32
101
00:02:18
92
00:03:15
95
00:02:28
102
00:02:01
82
00:03:10
109
00:02:34
99

Protótipo
(apêndice D)
Tempo Toques
00:03:00
87
00:01:59
90
00:02:00
77
00:02:07
84
00:01:48
76
00:04:36
128
00:02:10
100
00:02:51
91
00:01:55
89
00:02:33
96
00:06:35
103
00:02:52
93
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Foi disponibilizado um questionário pós-teste por meio de um formulário
eletrônico, sendo preenchido por todos os 33 participantes que realizaram a
interação com um dos protótipos. O questionário era o mesmo, independente de
qual protótipo o participante usou.
Este questionário possuía perguntas fechadas relacionadas com as heurísticas
de usabilidade para verificar se tais diretrizes estavam presentes no sistema, de
acordo com a percepção do participante, e questões ergonômicas para verificar qual
foi a percepção de uso do sistema em um monitor com tela sensível ao toque. Este
questionário usava as escalas de Likert (1932) como opções para as respostas dos
usuários.
As respostas relacionadas com as heurísticas de usabilidade foram agrupadas
de acordo com o uso de cada protótipo, pois espera-se ter uma percepção diferente
de cada participante, pelo fato de cada um ter usado um protótipo distinto, por outro
lado, as respostas relacionadas com as questões ergonômicas foram agrupadas
entre todos os participantes, pois deseja-se obter uma percepção do uso do
equipamento com tela sensível ao toque, independente do protótipo usado.
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A tabela 9 apresenta as perguntas, relacionadas com as heurísticas, e as
respostas de cada participante após o uso do protótipo mostrado no apêndice B
(com as melhorias após a inspeção usando o relacionamento entre as heurísticas e
padrões).

Tabela 9 – Perguntas e respostas dos participantes que usaram o protótipo melhorado a
partir das inspeções feitas usando o relacionamento
Respostas

O posicionamento dos botões e campos na tela auxiliou a fazer a
tarefa?
O espaçamento entre os botões e campos auxiliou a fazer a tarefa?

Fonte: Elaborada pelo autor

discordo
totalmente

Existiam mensagens ou informações desnecessárias na tela para
fazer a tarefa?
As mensagens apresentadas e as informações na tela auxiliaram
para entendimento do que deveria ser feito?
Você identificou facilmente o botão de ajuda e documentação na
tela?
O tamanho dos botões facilitou para o uso do sistema?

discordo
parcialmente

Foi difícil descobrir os passos que devem ser feitos para realizar a
tarefa?
Existiam botões que ajudam a fazer a tarefa com maior rapidez?

não concordo
nem discordo

O sistema possuía diferentes botões que realizam a mesma ação?

concordo
parcialmente

Foi fácil reconhecer que está sendo feito algum processamento pelo
sistema?
As palavras e expressões usadas no sistema eram fáceis de
entender?
O sistema permitia uma forma de você fazer ou desfazer as tarefas?

concordo
plenamente

Questões

11
10

1

9

1

1

3

3

2

4

1

3

3

2

2

1

7

3

1

5

3

3

5

4

1

6

4

1

5

4

3
1

5

3
8

1

2

60

A tabela 10 apresenta as perguntas, relacionadas com as heurísticas, e as
respostas de cada participante após o uso do protótipo mostrado no apêndice C
(com as melhorias após a inspeção usando as heurísticas).

Tabela 10 – Perguntas e respostas dos participantes que usaram o protótipo melhorado a
partir das inspeções feitas usando as heurísticas
Respostas

O posicionamento dos botões e campos na tela auxiliou a fazer a
tarefa?
O espaçamento entre os botões e campos auxiliou a fazer a tarefa?

Fonte: Elaborada pelo autor

10

1

discordo
totalmente

Existiam mensagens ou informações desnecessárias na tela para
fazer a tarefa?
As mensagens apresentadas e as informações na tela auxiliaram
para entendimento do que deveria ser feito?
Você identificou facilmente o botão de ajuda e documentação na
tela?
O tamanho dos botões facilitou para o uso do sistema?

5

discordo
parcialmente

Foi difícil descobrir os passos que devem ser feitos para realizar a
tarefa?
Existiam botões que ajudam a fazer a tarefa com maior rapidez?

5

não concordo
nem discordo

O sistema possuía diferentes botões que realizam a mesma ação?

concordo
parcialmente

Foi fácil reconhecer que está sendo feito algum processamento pelo
sistema?
As palavras e expressões usadas no sistema eram fáceis de
entender?
O sistema permitia uma forma de você fazer ou desfazer as tarefas?

concordo
plenamente

Questões

1

11
2

2

2

2

6

3

1

1

1

1

2

3

7

2

2

9

1

1

4

6

6

5

5

5

1

2

4

1

6

1

1

4
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A tabela 11 apresenta as perguntas, relacionadas com as heurísticas, e as
respostas de cada participante após o uso do protótipo mostrado no apêndice D
(com as melhorias após a inspeção usando os padrões).

Tabela 11 – Perguntas e respostas dos participantes que usaram o protótipo melhorado a
partir das inspeções feitas usando os padrões
Respostas

O posicionamento dos botões e campos na tela auxiliou a fazer a
tarefa?
O espaçamento entre os botões e campos auxiliou a fazer a tarefa?

Fonte: Elaborada pelo autor

2

1

10

discordo
totalmente

Existiam mensagens ou informações desnecessárias na tela para
fazer a tarefa?
As mensagens apresentadas e as informações na tela auxiliaram
para entendimento do que deveria ser feito?
Você identificou facilmente o botão de ajuda e documentação na
tela?
O tamanho dos botões facilitou para o uso do sistema?

8

discordo
parcialmente

Foi difícil descobrir os passos que devem ser feitos para realizar a
tarefa?
Existiam botões que ajudam a fazer a tarefa com maior rapidez?

não concordo
nem discordo

O sistema possuía diferentes botões que realizam a mesma ação?

concordo
parcialmente

Foi fácil reconhecer que está sendo feito algum processamento pelo
sistema?
As palavras e expressões usadas no sistema eram fáceis de
entender?
O sistema permitia uma forma de você fazer ou desfazer as tarefas?

concordo
plenamente

Questões

1

8

2

1

1

2

4

1

3

3

1

1

1

5

3

1

4

2

1

2

9

6

2

2

1

6

2

2

1

2

6

1

4

5

1

4

4

2

2
1
1
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A tabela 12 apresenta as respostas, relacionadas com as questões
ergonômicas, de todos os participantes.

Tabela 12 – Respostas, de todos os participantes, relacionadas com as questões
ergonômicas
Respostas

não concordo
nem discordo

discordo
parcialmente

discordo
totalmente

O uso da aplicação em um monitor com tela sensível ao toque
causou algum tipo de desconforto ou dor no seu braço?
O uso da aplicação em um monitor com tela sensível ao toque
causou algum tipo de desconforto ou dor em sua(s) mão(s)?
O uso da aplicação em um monitor com tela sensível ao toque
causou algum tipo de desconforto ou dor em seu(s) dedo(s)?
O uso da aplicação em um monitor com tela sensível ao toque
causou algum tipo de desconforto ou dor em suas costas?
O uso da aplicação em um monitor com tela sensível ao toque
causou algum tipo de desconforto ou dor no seu pescoço?
O posicionamento da cadeira em um ângulo de 90° causou
desconforto durante o uso da aplicação?
O posicionamento da cadeira em um ângulo de 90° causou
dificuldade para realizar a tarefa?

concordo
parcialmente

O uso do teclado virtual auxiliou no uso do sistema, se comparado
com um teclado físico?
O posicionamento do monitor prejudicou para o uso do sistema?

concordo
plenamente

Questões

4

14

4

10

1

3

8

6

4

12

3

11

2

4

13

3

6

4

5

15

3

1

3

5

21

1

5

2

3

22

1

1

1

6

24

2

2

4

6

19

4

3

4

22

Fonte: Elaborada pelo autor

7.5

Analisar os Resultados após os Testes e Questionários Pós-Teste
Baseando-se nos resultados apresentados nesta seção e analisando o tempo

médio que os participantes levaram para fazer as tarefas usando os protótipos,
pode-se concluir que o protótipo desenvolvido, a partir das melhorias indicadas pela
inspeção usando heurísticas, auxiliou os participantes a realizarem a tarefa mais
rápido, após ele, vem o tempo médio do protótipo desenvolvido usando o
relacionamento entre as heurísticas e os padrões e por último o protótipo usando
somente os padrões. As quantidades de toques dados pelos participantes na tela
para realizar a operação da aplicação de saque com cheque se mantiveram
próximas.
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As respostas do questionário pós-teste para o grupo de participantes, que usou
o protótipo desenvolvido a partir das melhorias indicadas

por meio do

relacionamento entre as heurísticas e padrões, indica que: eles reconheceram
facilmente que o sistema estava fazendo algum processamento, as palavras e
expressões eram fáceis de entender, o sistema permitia uma forma de fazer ou
desfazer as tarefas, o sistema possuía diferentes botões que realizavam a mesma
ação, não foi difícil descobrir os passos para fazer as tarefas, existiam botões que
ajudavam a fazer a tarefa com maior rapidez, não existiam mensagens ou
informações desnecessárias na tela, as mensagens e as informações apresentadas
auxiliaram para entendimento do que deveria ser feito, o botão de ajuda e
documentação eram facilmente identificados na tela, o tamanho dos botões facilitou
o uso do sistema, o posicionamento dos botões e campos na tela auxiliaram para
fazer a tarefa e o espaçamento entre os botões e campos auxiliaram a fazer a tarefa.
As respostas do questionário pós-teste para o grupo de participantes, que usou
o protótipo desenvolvido a partir das melhorias indicadas por meio das heurísticas e
dos padrões, indicam diferentemente da análise do parágrafo anterior, que o sistema
não possuía diferentes botões que realizavam a mesma ação. Portanto, os
participantes tiveram a mesma percepção de uso, relacionando as respostas dos
participantes que usaram os protótipos desenvolvidos a partir das melhorias
indicadas pelas inspeções com as heurísticas e os padrões.
As respostas de todos os participantes, do questionário pós-teste,
relacionadas com as questões ergonômicas indicam que: o uso do teclado virtual
auxiliou no uso do sistema se comparado com um teclado físico, o posicionamento
do monitor não prejudicou para o uso do sistema; o uso da aplicação em um monitor
com tela sensível ao toque não causou desconforto ou dor no braço, nas mãos, nos
dedos, nas costas e no pescoço; o posicionamento da cadeira em um ângulo de 90º
não causou desconforto durante o uso da aplicação e não causou dificuldade para
realizar a tarefa.
Esta análise do questionário pós-teste levou em consideração se os
respondentes concordavam ou discordavam em sua maioria para indicar a tendência
das respostas.
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8

CONCLUSÃO
Este trabalho atingiu o objetivo de relacionar as heurísticas de usabilidade

definidas por Nielsen (1993), além da heurística de ergonomia definida por Inostroza
et al. (2012), e cinquenta e quatro padrões de interface definidos por Van Welie
(2003), gerando uma base de relacionamento e avaliando a eficácia de uso desta
base em um processo de inspeção, além de comparar os resultados desta inspeção
com outras realizadas somente com heurísticas e somente com padrões.
Com relação ao método usado para o relacionamento entre as heurísticas e
padrões definido por Botella et al. (2011), verificou-se que ele não é eficaz, dado o
fato de que o resultado para o relacionamento foi distinto entre os especialistas,
apesar de haver correspondências.
Portanto, cada avaliador pode chegar a um resultado de relacionamento,
porém, para o levantamento de problemas, independente do resultado após o
relacionamento, verificou-se que ele é eficaz para indicar uma quantidade de
problemas com severidade maior em uma aplicação, se comparado com o uso
somente das heurísticas ou padrões. Outro ponto importante, é que não ficou claro
para os especialistas o relacionamento de todas as heurísticas com todos os
padrões, apresentando indícios de que estes padrões podem ser melhorados a fim
de atender todas as heurísticas.
Analisando os questionários dos grupos de especialistas que realizaram as
inspeções da aplicação, verificou-se que o grupo que usou o relacionamento entre
as heurísticas e padrões, indicou que este processo é redundante para o processo
de inspeção. Este mesmo grupo se contradiz ao informar que o uso do
relacionamento auxiliou para encontrar as soluções para os problemas durante o
processo de inspeção.
Os demais grupos que usaram somente as heurísticas ou os padrões
indicaram que seria mais fácil usar o relacionamento para localizar as soluções para
os problemas apontados durante o processo de inspeção. O grupo que usou
heurísticas apontou ainda, de forma unânime, que seria mais fácil usar somente os
padrões para localizar as soluções para os problemas apontados, por outro lado,
dois integrantes concordaram parcialmente e dois não concordaram nem
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discordaram que foi fácil encontrar as soluções para os problemas usando somente
heurísticas.
O grupo que usou padrões durante a inspeção, achou que usar heurísticas
seria mais fácil para localizar as soluções para os problemas apontados, não achou
fácil encontrar as soluções usando os padrões, mas achou que usar mais padrões
ou usar o relacionamento poderia ajudar a encontrar as soluções para os problemas
levantados. Portanto, entende-se que os grupos de especialistas notaram que o
relacionamento entre as heurísticas e os padrões pode ajudar no levantamento de
soluções para os problemas analisados durante as inspeções, além disso, deve-se
atentar a possibilidade de usar mais padrões para facilitar o processo de inspeção
usando estes últimos.
Após os testes com os participantes usando os protótipos, podemos concluir
que a inspeção usando as heurísticas contribuiu para a indicação de melhorias para
o protótipo da aplicação bancária, se comparado o tempo médio para realização das
tarefas entre os protótipos, com as melhorias indicadas pelo processo de inspeção
usando somente o relacionamento ou os padrões, porém, a diferença do tempo
médio não é tão sensível entres os protótipos desenvolvidos a partir das melhorias
indicadas nas inspeções usando as heurísticas e o relacionamento, mas é sensível
se comparado com o tempo médio do protótipo desenvolvido a partir das melhorias
indicadas nas inspeções usando somente os padrões. Portanto, pode-se concluir
que o processo de inspeção usando padrões falhou em algum ponto.
Analisando as respostas dos participantes, das perguntas relacionadas com as
heurísticas, nota-se que os protótipos estavam adequados de forma a atingir todas
as características definidas pelas heurísticas, exceto para o protótipo desenvolvido a
partir do relacionamento. Para os participantes este protótipo possuía botões
diferentes que realizavam a mesma ação, mostrando um eventual problema ocorrido
no processo de inspeção ou no desenvolvimento do protótipo. Já as respostas dos
participantes para as questões ergonômicas indicam que: o uso do teclado virtual
auxiliou no uso do sistema se comparado com um teclado físico, o posicionamento
do monitor não prejudicou o uso do sistema; o uso da aplicação em um monitor com
tela sensível ao toque não causou desconforto ou dor no braço, nas mãos, nos
dedos, nas costas e no pescoço, além do posicionamento da cadeira em um ângulo
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de 90º não ter causado desconforto durante o uso da aplicação e não ter causado
dificuldade para realizar a tarefa.
A partir dos resultados apresentados, entende-se que este trabalho elucidou
que o método de relacionamento pode ser usado com outros tipos de heurísticas e
padrões, pois assim como ele auxiliou para um levantamento de problemas com
maior severidade durante a inspeção da aplicação, comparado com a inspeção
somente com heurísticas ou padrões, ele pode contribuir também para o processo
de inspeção usando outras heurísticas e padrões que não as de Nielsen (1993),
Inostroza et al. (2012) e Van Welie (2003).
Este método de relacionamento, usando estas ou outras heurísticas e padrões,
também pode ser usado para avaliação ou inspeção de aplicações de diferentes
contextos desde que os padrões sejam adequados para o tipo de aplicação
inspecionada.
Este trabalho também apresenta a necessidade de melhoria nas descrições
dos padrões de Van Welie (2003), pois não ficou claro para os especialistas que os
padrões foram desenvolvidos usando todas as definições das heurísticas.
O trabalho também apresenta, a partir dos resultados da pesquisa dos usuários
que testaram a aplicação, que aplicações comerciais podem ser usadas por meio de
monitores com tela sensível ao toque, pois não indicaram desconforto durante o uso
pelos usuários.
8.1

Trabalhos Futuros
Como possibilidade de futuros trabalhos, destaca-se a possibilidade de aplicar

o método com outros tipos de padrões de interface e outros tipos de heurísticas, com
o objetivo de verificar se o relacionamento contribui para um levantamento maior de
problemas, se comparado com outros métodos de inspeção.
Outra possibilidade é usar o mesmo relacionamento criado para verificar a
contribuição para o levantamento de problemas durante a inspeção por especialistas
com outro tipo de sistema que não seja o de atendimento bancário.
Como última indicação para trabalhos futuros, está a possibilidade de realizar
testes com um número maior de usuários usando aplicações com monitores com
tela sensível ao toque. Este monitor deve ser posicionado em um ângulo diferente
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de 90º graus a fim de verificar se o posicionamento auxilia o usuário durante o uso
da aplicação, além de analisar os desconfortos causados nas mãos, braços, costas,
pescoço, entre outras partes do corpo.
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APÊNDICE A: APLICAÇÃO DE SAQUE COM CHEQUE (ANTES DAS
MELHORIAS)

Protótipo das telas da aplicação desenvolvida para testes com os
participantes e inspeção da aplicação.


Tela para preenchimento das informações de saque do valor do cheque.



Tela com a mensagem para confirmação dos dados digitados para
saque.
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Tela com a mensagem de execução do processo de saque com cheque.
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APÊNDICE B: APLICAÇÃO DE SAQUE COM CHEQUE (COM AS
MELHORIAS INDICADAS PELOS ESPECIALISTAS QUE INSPECIONARAM A
APLICAÇÃO USANDO O RELACIONAMENTO ENTRE AS HEURÍSTICAS E
OS PADRÕES)

Protótipo das telas da aplicação desenvolvida para testes com os
participantes.


Tela para preenchimento das informações de saque do valor do cheque.



Tela com a mensagem para confirmação dos dados digitados para
saque.

77



Tela com a mensagem de processando aguarde, após a confirmação do
processo na tela anterior.



Tela com a mensagem de execução do processo de saque com cheque.
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APÊNDICE C: APLICAÇÃO DE SAQUE COM CHEQUE (COM AS
MELHORIAS INDICADAS PELOS ESPECIALISTAS QUE INSPECIONARAM A
APLICAÇÃO USANDO SOMENTE AS HEURÍSTICAS)

Protótipo das telas da aplicação desenvolvida para testes com os
participantes.


Tela para preenchimento das informações de saque do valor do cheque.



Tela com a exibição do calendário virtual para seleção da data de
expedição do documento.
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Tela com a mensagem para confirmação dos dados digitados para
saque.



Tela com a mensagem de execução do processo de saque com cheque.
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APÊNDICE D: APLICAÇÃO DE SAQUE COM CHEQUE (COM AS
MELHORIAS INDICADAS PELOS ESPECIALISTAS QUE INSPECIONARAM A
APLICAÇÃO USANDO SOMENTE OS PADRÕES)

Protótipo das telas da aplicação desenvolvida para testes com os
participantes.


Tela para preenchimento das informações de saque do valor do cheque.



Tela com a mensagem para confirmação dos dados digitados para
saque.
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Tela com a mensagem de processando aguarde, após a confirmação do
processo na tela anterior.



Tela com a mensagem de execução do processo de saque com cheque.
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APÊNDICE E: TERMO DE CONSENTIMENTO

Termo de consentimento apresentado para os usuários a fim de explicar os
motivos dos testes. Este termo de consentimento foi adaptado do modelo sugerido
por Barbosa e Silva (2010).

Termo de Consentimento
Somos da Equipe do Laboratório de Engenharia de Usabilidade da FEI em parceria com o
IPT-USP (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Estamos avaliando a usabilidade de um
sistema de atendimento bancário usando um monitor com tela sensível ao toque. Estamos
realizando testes e solicito o seu consentimento para a gravação durante o teste e
preenchimento de dois questionários, um antes e outro após o teste. Para decidir sobre o
seu consentimento, é importante que você conheça as seguintes informações sobre o
trabalho:


Os dados coletados durante os testes e questionário destinam-se estritamente a
atividades para análises de pesquisa;



Tenho ciência que o teste é gravado e concordo que essas informações sejam
usadas apenas para pesquisa, sem qualquer identificação pública;



Tenho o compromisso de apresentar os resultados como relatório do Laboratório de
Engenharia de Usabilidade. A divulgação desses resultados pauta-se no respeito à
sua privacidade e o anonimato dos participantes será preservado em quaisquer
documentos que será elaborado.



O consentimento para a participação dos testes e preenchimento do questionário é
uma escolha livre, feita mediante a prestação de todos os esclarecimentos
necessários sobre a pesquisa.



Os testes e o preenchimento do questionário podem ser interrompidos a qualquer
momento, segundo a sua disponibilidade e vontade.



Encontro-me disponível para contato através do e-mail: joaocbs@hotmail.com ou
plinio.aquino@fei.edu.br

De posse dessas informações, gostariamos que você se pronunciasse acerca
dos testes, suas gravações e preenchimento do questionário:
( ) Dou meu consentimento para a sua realização.
( ) Não consinto com a sua realização.

83

São Bernardo do Campo, 17 de maio de 2014
Especialista em Usabilidade: Joao Carlos Bernardes
Nome Participante: _____________________________________

Assinatura Participante: ______________________________________
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APÊNDICE F: RELACIONAMENTO ENTRE AS HEURÍSTICAS E PADRÕES

Documentação gerada após os relacionamentos feitos pelos especialistas entre
as 10 heurísticas de Nielsen (1993), a heurística de interação física e ergonômica de
Inostroza et al. (2012) e os 54 padrões de interface de Van Welie (2003),
apresentando o padrão analisado, as heurísticas mais relacionadas, por ordem, as
justificativas e o nível de relacionamento entre as heurísticas com os padrões.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

relacionamento

Projeto estético e minimalista: o padrão é útil para

Padrão: Accordion

de

Alto

comprimir muitos elementos em um espaço reduzido.
Flexibilidade e eficiência de uso: o uso de pouco

Alto

painéis contribui para a eficiência de uso da
aplicação.
Controle

e

liberdade

do

usuário:

uma

ação

Alto

equivocada do usuário pode ser desfeita clicando em
outro painel.

Padrão: Headerless Menu

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Reconhecimento ao invés de recordação: o usuário

de

relacionamento
Alto

reconhece que a parte mais importante fica destacada
criando um padrão para o usuário.
Flexibilidade e eficiência: o fato do usuário reconhecer
o que está em destaque dá uma maior flexibilidade de
uso da aplicação.

Alto
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Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

de

relacionamento

Controle e liberdade do usuário: o usuário pode

Alto

Padrão: Breadcrumbs

facilmente ir para uma página e voltar para outra já
selecionada, desta forma, ele pode fazer ou desfazer
determinada seleção da página usando hiperlinks que
são apresentados para ele.
Flexibilidade e eficiência de uso: os hyperlinks,

Alto

usados para apresentar a estrutura hierárquica das
páginas, podem contribuir como aceleradores para
que o usuário seja remetido rapidamente para uma
página já selecionada.
Reconhecimento ao invés de recordação: o usuário

Médio

reconhece em que ponto da aplicação ele está sem
ter de recordar o caminho feito.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

Padrão: Directory Navigation

justificativa(s):
Flexibilidade e eficiência de uso: o itens agrupados

de

relacionamento
Alto

proporcionam aceleradores para que o usuário tenha
acesso mais facilmente para as páginas relacionadas
com um mesmo assunto.
Projeto estético e minimalista: apesar de existirem

Alto

vários itens de menu, a aplicação deverá apresentálos agrupados e com a informação das páginas
principais, não apresentando itens desnecessários
para a visualização do usuário.
Controle e liberdade do usuário: o usuário tem a
possibilidade de alternar facilmente entre os links.

Médio
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Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: os itens agrupados

Padrão: Doormat Navigation

de

Alto

proporcionam aceleradores para que o usuário tenha
acesso mais facilmente as páginas relacionadas com
um mesmo assunto.
Projeto estético e minimalista: apesar de existirem

Alto

vários itens de menu, a aplicação deverá apresentálos agrupados e com a informação das páginas
principais, não apresentando itens desnecessários
para a visualização do usuário.
Reconhecimento ao invés de recordação: nenhum
item

importante

estará

escondido

facilitando

Médio

o

reconhecimento.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

Padrão: Double Tab Navigation

justificativa(s):
Flexibilidade e eficiência de uso: o itens agrupados

de

relacionamento
Alto

proporcionam aceleradores para que o usuário tenha
acesso mais facilmente as páginas relacionadas com
um mesmo assunto.
Projeto estético e minimalista: apesar de existirem

Alto

vários itens de menu, a aplicação deverá apresentálos agrupados e com a informação das páginas
principais, não apresentando itens desnecessários
para a visualização do usuário.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode mudar
de uma página a outra facilmente.

Médio
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Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

de

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: o itens agrupados

Alto

proporcionam aceleradores para que o usuário tenha

Padrão: Faceted Navigation

acesso mais facilmente as páginas relacionadas com
um mesmo assunto.
Projeto estético e minimalista: apesar de existirem

Alto

vários itens de menu, a aplicação deverá apresentálos agrupados e com a informação das páginas
principais, não apresentando itens desnecessários
para a visualização do usuário
Reconhecimento ao invés de recordação: pelo fato do

Médio

usuário possuir todas as informações categorizados
com um item de menu, não existe a necessidade de
recordação de todas as categorias do item.
Controle e liberdade do usuário: permite ao usuário

Médio

visualizar os itens da maneira que desejar, possuindo
liberdade total em sua utilização.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

Padrão: Fly-out Menu

justificativa(s):
Flexibilidade e eficiência de uso: o itens agrupados

de

relacionamento
Alto

proporcionam aceleradores para que o usuário tenha
acesso mais facilmente as páginas relacionadas com
um mesmo assunto.
Projeto estético e minimalista: apesar de existirem
vários itens de menu, a aplicação deverá apresentálos agrupados e com a informação das páginas
principais, não apresentando itens desnecessários
para a visualização do usuário

Alto
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Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Correspondência do sistema com o mundo real: o uso

de

relacionamento
Alto

do ícone de uma casa possibilita a associação do
usuário com o início do website.
Controle e liberdade do usuário: o recurso para

Alto

Padrão: Home Link

remeter o usuário ao início da aplicação possibilita
uma saída de emergência quando o usuário não
souber em que ponto da aplicação está, desejando
voltar ao início do website.
Flexibilidade e eficiência de uso: o usuário tem a

Alto

opção de ir rapidamente de qualquer ponto do site
para a página principal.
Projeto estético e minimalista (alto): o uso de um

Alto

ícone ou a indicação de página principal é simples
para o entendimento da ação por parte do usuário e
não requer um texto longo.
Reconhecimento ao invés de recordação: o usuário
reconhece o padrão para a página principal do
website.

Médio

89

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Correspondência do sistema com o mundo real: o uso

de

relacionamento
Alto

do ícone com figuras, do mundo real do usuário, pode
facilitar a escolha de qual item deve ser selecionado
para realizar determinada ação pela aplicação.

Padrão: Icon Menu

Reconhecimento ao invés de recordação: por meio

Alto

dos ícones o usuário reconhece a ação que será
realizada após o seu acionamento.
Flexibilidade e eficiência de uso: os ícones podem ser

Alto

considerados aceleradores, pois estão relacionados
com determinada ação ou opção que o usuário pode
fazer.
Projeto estético e minimalista: o ícone dispensa a

Alto

necessidade de uma palavra, pois associa uma ação
com o mundo real do usuário, desta forma, o padrão
minimalista é atendido.
Interação física e ergonômica: os ícones podem ser
ajustados de forma a facilitar o uso de aplicações com
tela sensível ao toque.

Médio
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Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Flexibilidade e eficiência de uso: a apresentação de

de

relacionamento
Alto

várias opções no menu facilita a alteração das

Padrão: Main Navigation

páginas e informa também a estrutura das páginas do
site.
Projeto estético e minimalista: esta apresentação da

Alto

estrutura das páginas pelas quais o usuário pode
acessar facilita observar as principais páginas do site.
Reconhecimento ao invés de recordação: as opções

Médio

ficam facilmente disponíveis ao usuário.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode ir

Médio

facilmente de uma página a outra com o menu sempre
disponível.
Correspondência do sistema com o mundo real: as
opções do menu possibilitam que sejam usadas
palavras do vocabulário do usuário.

Baixo

91

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Flexibilidade e eficiência de uso: o padrão possibilita

de

relacionamento
Alto

Padrão: Map Navigator

uma maior usabilidade da navegação pelo mapa com
os links disponíveis.
Reconhecimento ao invés de recordação as opções

Alto

ficam facilmente disponíveis ao usuário no mapa por
meio dos pontos de interesse.
Projeto estético e minimalista: o fato de usar links e

Médio

pontos de interesse com legenda para estes pontos,
evite informação demasiada.
Correspondência do sistema com o mundo real: o
usuário está acostumado com um mapa e faz
associação com o mundo real para localizar-se por
meio dele.

Médio

92

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

de

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: pelo fato de

Alto

disponibilizar os principais elementos, que atuam
como

aceleradores,

pois

remetem

o

usuário

Padrão: Meta Navigation

rapidamente para determinado ponto da aplicação,
esta diretriz é atingida.
Projeto

estético

e

minimalista:

as

informações

Alto

necessárias para contato do usuário com a empresa
são simples e não ocupam espaço desnecessário da
aplicação.
Reconhecimento ao invés de recordação: opções com

Médio

palavras que o usuário está acostumado auxiliam no
reconhecimento das opções da aplicação.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode

Médio

contatar ou ir diretamente ao ponto do site que deseja
por meio desta implementação.
Interação

física

funcionalidades

e

ergonômica:

podem

ser

aplicação usando este padrão.

as

principais

disponibilizadas

na

Baixo
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Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Reconhecimento

de

relacionamento
ao

invés

de

recordação:

a

Alto

informação é repassada diretamente ao usuário sem
que ele tenha que relacionar o botão ou elemento de

Padrão: Minesweeping

tela com outra informação.
Ajuda e documentação: o usuário tem em tempo real

Alto

qual é a ação associada a determinado elemento da
tela.
Visibilidade do estado do sistema: o padrão apresenta

Médio

em tempo real o que acontece após o usuário
selecionar um elemento de navegação.
Consistência

e

padrões::

com

elementos

de

Médio

navegação distintos e explicações ao selecioná-los o
usuário não tem a preocupação se os elementos tem
a mesma função.
Flexibilidade e eficiência de uso: os elementos de
navegação as explicações destes elementos facilitam
a eficiência de uso da aplicação.

Baixo

94

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: o usuário pode

Padrão: Panning Navigator

de

Alto

facilmente mudar um texto ou um mapa com esta
implementação.
Projeto estético e minimalista: o uso do padrão

Alto

permite que o texto ou o mapa inteiro seja exibido de
uma vez na aplicação.
Consistência e padrões: não há preocupação por

Médio

parte do usuário em relação ao tipo de dispositivo que
está usando, os padrões e conceitos não se alteram.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode

Médio

facilmente fazer ou desfazer uma ação com este
padrão.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Visibilidade do estado do sistema: o fato de mostrar o

de

relacionamento
Alto

Padrão: Overlay Menu

ponto exato do menu que o usuário está selecionando
mostra como a aplicação está sendo processada.
Projeto estético e minimalista: como são apresentadas

Alto

a principais opções do menu, o usuário não fica com a
atenção dividida entre vários elementos da tela o que
não compromete no seu tempo de interação com a
aplicação.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode
facilmente fazer ou desfazer uma seleção do menu
com este padrão.

Médio

95

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Flexibilidade e eficiência de uso: possibilita ao usuário

de

relacionamento
Alto

ir para outro ponto da aplicação rapidamente usando

Padrão: Repeated Menu

o menu de opções.
Projeto estético e minimalista: as opções de menu são

Alto

necessárias e não concorrem com outras informações
da aplicação.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode

Alto

facilmente fazer ou desfazer uma seleção do menu
com este padrão.
Interação física e ergonômica: as principais opções de

Médio

menu estão disponíveis a todo o instante para o
usuário.
Reconhecimento ao invés de recordação: ter os
principais itens do menu disponíveis possibilita o
reconhecimento do usuário ao invés de recordar as
possibilidades de uso da aplicação.

Médio

96

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Reconhecimento ao invés de recordação: pelo fato do

de

relacionamento
Alto

usuário ter uma opção do menu associada com uma
imagem, esta diretriz pode ser atingida pelo padrão.

Padrão: Retractable Menu

Projeto estético e minimalista: heurística atingida pelo

Alto

padrão por orientar a exibir somente as informações
quando determinada opção do menu for selecionada.
Flexibilidade e eficiência de uso: pelo fato de existirem

Médio

somente os menus e as informações relacionadas a
estes serem exibidas após a seleção de uma das
opções do menu.
Correspondência do sistema com o mundo real: as

Médio

imagens da tela podem trazer ao usuário uma
semelhança com o mundo real.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode ser

Médio

remetido facilmente a qualquer parte do site por meio
das opções da tela.
Consistência e padrões: não haverá mudança de
padrão do menu entre as telas.

Baixo

97

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

de

relacionamento

Reconhecimento

ao

invés

de

recordação:

ao

Alto

Padrão: Scrolling Menu

apresentar as imagens ao invés de nomes destas
imagens, o usuário não precisa decorar o nome de
uma imagem que queira selecionar.
Projeto estético e minimalista: o fato de ter um menu

Alto

com imagem evita a quantidade de informações na
tela.
Flexibilidade e eficiência de uso: o usuário pode

Médio

visualizar todas as imagens disponíveis e selecionar a
desejada diretamente.
Correspondência do sistema com o mundo real: as

Médio

imagens permitem a correspondência com o mundo
do usuário.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Correspondência do sistema com o mundo real: as

de

relacionamento
Alto

Padrão: Shortcut Box

opções de locais do site devem usar palavras e
termos comuns para o mundo do usuário.
Projeto estético e minimalista: as opções disponíveis

Alto

no combobox precisam ser claras e diretas ao
usuário.
Flexibilidade e eficiência de uso: o usuário pode ir

Alto

diretamente ao local do site que deseja.
Interação física e ergonômica: os principais locais da
aplicação deverão estar disponíveis na lista do
combobox.

Médio

Padrão: Split Navigation

98

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: auxilia na seleção

Alto

das páginas ao usuário, pois apresenta a lista de
páginas disponíveis.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode

Alto

facilmente ir e voltar de uma página para a outra.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

Padrão: Teaser Navigation

de

Projeto estético e minimalista: a diretriz é atingida pelo

de

relacionamento
Alto

fato de apresentar somente os principais itens de
menu para o usuário, sem concorrer com informação
desnecessária na tela.
Flexibilidade e eficiência de uso: o uso dos links para

Alto

as páginas facilita o uso da aplicação.
Interação física e ergonômica: as principais opções de
menu estão disponíveis a todo o instante para o
usuário.

Médio

99

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: o recurso possibilita

Padrão: To-the-top Link

de

Alto

o usuário ir diretamente ao início da página agilizando
a movimentação por uma página web, por exemplo.
Projeto estético e minimalista: o link para o topo da

Alto

página não concorre com a atenção do usuário.
Controle e liberdade do usuário: o link para o topo da

Alto

página habilita um recurso para o usuário voltar ao
início dela caso tenha percorrido a página por engano.
Correspondência do sistema com o mundo real: o

Médio

termo usado terá correspondência com o mundo do
usuário.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

de

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: o usuário pode ir

Alto

facilmente de um ponto a outro da aplicação.

Padrão: Trail Menu

Projeto estético e minimalista: o fato do padrão omitir

Alto

uma parte do menu até que o usuário selecione o
ponto que deseja permite que a tela não tenha muitas
informações.
Controle e liberdade do usuário: permite que o usuário
seja

remetido

para

outra

parte

da

Médio

aplicação,

selecionando pontos nos quais o usuário já passou
pela aplicação.
Reconhecimento ao invés de recordação: o usuário
tem o caminho da página na qual ele está a todo
momento, não necessitando que ele recorde os
passos realizados.

Médio

100

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

relacionamento

Controle e liberdade do usuário: o recurso possibilita
que

o

usuário

de

selecione

um

item

do

Alto

menu

apresentado ou digite outra palavra, de modo que

Padrão: Navigation Tree

outros itens de um menu, relacionado com a palavra,
sejam apresentados.
Flexibilidade e eficiência de uso: o menu dinâmico,

Alto

apresentando os itens relacionados com a palavra
digitada, possibilita facilidade ao usuário, pois ele não
precisa decorar os itens de menu que possibilitarão
acessar determinada funcionalidade da aplicação.
Projeto estético e minimalista: o fato da aplicação

Alto

exibir uma parte das seções por vez, evita que
informação desnecessária seja exibida.
Visibilidade do estado do sistema: o fato da aplicação
exibir as seções conforme a solicitação do usuário
permite que ele saiba qual é o estado atual do
sistema.

Médio

101

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Reconhecimento ao invés de recordação: possibilita

de

relacionamento
Alto

que o usuário reconheça qual a ação será realizada

Padrão: Action Button

por meio de figuras e do verbo associado ao botão.
Flexibilidade e eficiência de uso: facilita a interação do

Alto

usuário apresentando as principais interações por
meio de botões na aplicação. Deste modo, o usuário
possui aceleradores para realizar determinada tarefa.
Correspondência do sistema com o mundo real: a

Alto

imagem que pode ser apresentada ao lado do verbo
faz correspondência com o mundo do usuário.
Interação física e ergonômica: o botão facilita o uso da

Médio

aplicação.
Projeto estético e minimalista: o botão e o verbo que
representa ação do botão não poluem a tela da
aplicação.

Baixo

102

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

Padrão: Guided Tour

justificativa(s):

de

relacionamento

Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e

Alto

corrigir erros: o passo a passo ajuda o usuário a
reconhecer um problema que ocorreu durante o uso.
Ajuda e documentação: o padrão é orientado para

Alto

desenvolvimento de guias e documentações que
auxiliem na interação do usuário com a aplicação.
Visibilidade do estado do sistema: o fato de selecionar

Médio

um item e ter a exibição da explicação mostra o
estado do sistema ao usuário.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

Padrão: Paging

justificativa(s):

de

relacionamento

Controle e liberdade do usuário: o usuário pode ir de

Alto

uma página para outra facilmente.
Flexibilidade e eficiência de uso: os números das
páginas

representam

um

acelerador

para

Alto

a

navegação.
Projeto estético e minimalista: os números de página
evitam que todas as informações sejam exibidas de
uma única vez.

Alto

103

Padrão: Pulldown Button

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

de

relacionamento

Projeto estético e minimalista: os itens de menu

Alto

evitam que várias informações sejam exibidas de uma
só vez.
Controle e liberdade do usuário: permite que o usuário

Alto

vá para um ponto da aplicação e volte facilmente.
Flexibilidade e eficiência de uso: a inclusão dos itens

Médio

no menu e as setas para seleção destes itens facilita
o uso da aplicação.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Visibilidade do estado do sistema: apresenta ao

de

relacionamento
Alto

usuário o exato ponto da tarefa que ele está.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode

Alto

Padrão: Wizard

retroceder um passo já realizado possibilitando a ele
desfazer o que foi feito na aplicação.
Reconhecimento ao invés de recordação: o usuário

Alto

assimila os passos e entende o que deve ser feito.
Flexibilidade e eficiência de uso: o fato de poder voltar

Alto

a um passo já realizado possibilita ao usuário maior
flexibilidade com a aplicação.
Ajuda e documentação: o passo a passo para fazer a

Alto

operação ajuda o usuário a realizar a tarefa sem a
necessidade específica de uma documentação.
Prevenção de erros: o fato de guiar o usuário pela
aplicação previne que ele cometa erros.

Alto

Padrão: Advanced Search

104

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: auxilia o usuário por

Alto

meio das diversas opções de pesquisa encontrar o
que deseja.
Prevenção de erros: a apresentação de diversas

Médio

opções auxilia na prevenção de erros do usuário.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Flexibilidade e eficiência de uso: o fato de ajudar o

Padrão: Autocomplete

de

de

relacionamento
Alto

usuário a encontrar algo que ele deseja na aplicação
possibilita facilidade e rapidez no uso da aplicação.
Visibilidade do estado do sistema: o fato de

Alto

apresentar uma palavra enquanto o usuário digita
mostra o estado atual do sistema.
Prevenção de erros: ao apresentar aquilo que o

Alto

usuário deseja digitar ajuda o usuário a prevenir erros.
Consistência e padrões: o fato de apresentar a
palavra que o usuário está digitando mantem um
padrão dos termos usados.

Médio

105

Padrão: Frequently Asked Questions

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

de

relacionamento

Ajuda e documentação: o próprio padrão sugere a

Alto

documentação.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode

Alto

selecionar qualquer pergunta sem uma ordem préestabelecida.
Flexibilidade e eficiência de uso: os hyperlinks para

Alto

cada pergunta possibilitam ao usuário flexibilidade
para selecionar as perguntas da aplicação.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Ajuda e documentação: o próprio padrão sugere a

de

relacionamento
Alto

Padrão: Help Wizard

documentação.
Prevenção de erros: o fato da funcionalidade de ajuda

Alto

ter um passo a passo evita que o usuário cometa
erros.
Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e

Alto

corrigir erros: o fato da funcionalidade de ajuda ter um
passo a passo ajuda o usuário a reconhecer aquilo
que foi feito de errado e corrigir o erro.
Projeto estético e minimalista: o padrão sugere que
poucas perguntas sejam feitas a fim de auxiliar o
usuário para encontrar a solução de um problema na
funcionalidade de ajuda.

Médio

106

Padrão: Search Box

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

de

relacionamento

Projeto estético e minimalista: possibilita disponibilizar

Alto

um recurso simples e sem muitos detalhes para o
usuário pesquisar.
Flexibilidade e eficiência de uso: auxilia o usuário a

Alto

encontrar um item específico na aplicação de forma
direta.

Padrão: Search Area

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: habilita um recurso

Alto

simples para acelerar uma pesquisa na aplicação.
Projeto estético e minimalista: ocupa uma pequena

Alto

parte da tela da aplicação.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

Padrão: Search Results

de

de

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: o fato de trazer um

Alto

resumo de cada item pesquisado, além de categorizar
os itens pesquisados,
facilidade

de

pode trazer uma maior

encontrar

determinada

informação

disponível na aplicação.
Projeto

estético

adicionais

e

trazidas

minimalista:
com

os

as

informações

resultados

comprometem o foco de atenção do usuário.

não

Médio

107

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

relacionamento

Prevenção de erros: apresentar informações extras

Padrão: Search Tips

de

Alto

aos usuários contribui para a prevenção de erros
durante a pesquisa.
Ajuda e documentação: a proposta deste padrão é

Alto

auxiliar o usuário a realizar a pesquisa com dicas
fáceis e simples.
Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e

Médio

corrigir erros: o fato de auxiliar o usuário na busca,
ajuda-o a reconhecer e diagnosticar os problemas.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

Padrão: Site Index

justificativa(s):

de

relacionamento

Reconhecimento ao invés de recordação: o usuário

Alto

poderá encontrar o item que deseja sem ter de
associar uma informação com outra.
Flexibilidade

e

eficiência

de

uso:

todas

as

funcionalidades ou páginas ficam disponíveis ao
usuário.

Alto

108

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

relacionamento

Reconhecimento ao invés de recordação: apresentar

Padrão: Site Map

de

Alto

todas as páginas e funcionalidades evita que o
usuário tenha que recordar determinada função que
deseja realizar com a aplicação.
Flexibilidade e eficiência de uso: apresentar todas as

Alto

páginas e funcionalidades pode auxiliar ao usuário
encontrar rapidamente o que deseja.
Prevenção de erros: exibir o mapa do site evita que o

Médio

usuário vá para um local que ele não deseja.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

Padrão: Carrousel

justificativa(s):
Flexibilidade e eficiência de uso: auxilia o usuário a

de

relacionamento
Alto

selecionar determinada imagem mais rapidamente,
pois este terá as opções disponíveis na tela.
Reconhecimento ao invés de recordação: as imagens

Alto

fazem o usuário reconhecer determinada ação da
aplicação ao invés de recordá-la.
Projeto estético e minimalista: a exibição das imagens
evita que informação escrita em demasia seja exibida.

Alto

109

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

Padrão: Table Filter

justificativa(s):

de

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: o recurso do filtro de

Alto

informações representa um acelerador disponível ao
usuário.
Controle e liberdade do usuário: o usuário tem a

Alto

possibilidade de fazer e desfazer filtros.
Projeto estético e minimalista: evita que informação

Alto

desnecessária seja exibida na tela.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

Padrão: Collapsible Panels

justificativa(s):

de

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: este padrão auxilia o

Alto

usuário, pois ele pode visualizar as principais
categorias de informações em uma aplicação ou web
site.
Projeto estético e minimalista: o fato de poder abrir e
fechar

os

painéis

possibilita

que

Alto

informação

desnecessária seja exibida ao usuário se este não
desejar.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode
desfazer a última ação selecionando outro item do
painel.

Alto

110

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: a possibilidade de

Padrão: Collector

de

Alto

criação de uma lista de favoritos habilita eficiência de
uso para o usuário.
Projeto estético e minimalista: como esta lista de

Alto

favoritos terá somente as funcionalidades e opções
incluídas pelo usuário, nenhuma outra desnecessária
fará parte da lista criada por ele.
Controle e liberdade do usuário: dá liberdade para o

Alto

usuário montar sua própria lista de informações.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):
Controle e liberdade do usuário: o padrão possibilita

de

relacionamento
Alto

que em um site de compras o usuário possa

Padrão: List Builder

facilmente excluir ou editar a quantidade de um
produto selecionado.
Flexibilidade e eficiência de uso: o usuário terá

Alto

facilidade para usar a aplicação por apresentar a
possibilidade de edição e visualização dos itens
selecionados em um site de compras, por exemplo.
Projeto estético e minimalista: o fato de trazer as

Alto

principais funções na aplicação evita a poluição de
itens na funcionalidade.
Visibilidade do estado do sistema: a aplicação
apresenta o estado atual após cada ação do usuário.

Médio

111

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

de

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: a partir das opções

Alto

Padrão: Booking

de pesquisa o usuário pode buscar a informação
desejada.
Projeto estético e minimalista: a apresentação dos
itens

principais

de

pesquisa

para

Alto

determinada

informação evita a poluição visual da funcionalidade.
Visibilidade do estado do sistema: mostra a pesquisa

Alto

ou reserva em tempo real.
Prevenção de erros: informa todos os campos que o

Alto

usuário precisa preencher evitando erros.

Heurística(s)

atingida(s)

pelo

padrão

e

a(s) Nível

justificativa(s):

relacionamento

Visibilidade do estado do sistema: a cada ação

Padrão: Product Configurator

de

Alto

realizada pelo usuário a aplicação apresenta o
resultado.
Flexibilidade e eficiência de uso: as opções de

Alto

configuração constituem em aceleradores para o
usuário configurar o produto que deseja ver.
Reconhecimento ao invés de recordação: o usuário

Alto

reconhece facilmente o que deve ser feito ao invés de
recordar.
Controle e liberdade do usuário: possibilita que o
usuário

faça

e

desfaça

qualquer

comprometer o uso da aplicação.

ação

sem

Alto

112

Heurística(s) atingida(s) pelo padrão e a(s)

Nível

de

justificativa(s):

relacionamento

Controle e liberdade do usuário (alto): o usuário pode

Alto

Padrão: Purchase Proccess

voltar ou ir para um passo posterior da compra.
Reconhecimento ao invés de recordação (alto): o

Alto

usuário tem uma visão geral dos passos que deve
executar para realizar a compra, portanto, não
necessita recordar o que deve ser feito.
Prevenção de erros (alto): erros são minimizados pelo

Alto

fato do usuário ser guiado a realizar determinados
passos.
Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e
corrigir erros (alto): as informações adicionais para
cada passo auxiliam o usuário a detectar e saber
como corrigir determinada execução errônea.

Alto
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Heurística(s) atingida(s) pelo padrão e a(s)

Nível

de

justificativa(s):

relacionamento

Reconhecimento ao invés de recordação: o usuário

Alto

reconhece um símbolo de um carrinho e consegue
associá-la com a função de inclusão de itens durante
a compra.
Flexibilidade e eficiência de uso: o fato de exibir os

Alto

Padrão: Shopping Cart

itens incluídos no carrinho e a possibilidade de
retornar as compras transforma-se em um acelerador
para o processo de compra na aplicação.
Projeto estético e minimalista: a inclusão de uma

Alto

figura de um carrinho evita a necessidade de
informação adicional para representação da ação.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode

Alto

navegar pela aplicação e incluir suas compras sem ter
que finalizá-las no momento da seleção do produto.
Correspondência do sistema com o mundo real: o uso

Médio

do ícone do carrinho de compras é algo que o usuário
está acostumado no mundo real.
Prevenção de erros: o padrão evita o erro do usuário
por permitir que determinado item seja retirado do
carrinho antes da compra.

Médio
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Padrão: Country Selector

Heurística(s) atingida(s) pelo padrão e a(s)

Nível

de

justificativa(s):

relacionamento

Correspondência do sistema com o mundo real: a

Alto

aplicação

pode

ser

configurada

levando

em

consideração determinada particularidade do usuário
de determinada região.
Prevenção de erros: erros de uso podem ser evitados

Médio

se usados termos e padrões locais do usuário.
Projeto estético e minimalista: a inclusão das opções
em um combobox evita a apresenta de muitas
informações desnecessárias na aplicação.

Médio
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Heurística(s) atingida(s) pelo padrão e a(s)

Nível

de

justificativa(s):

relacionamento

Flexibilidade e eficiência de uso: o uso do calendário

Alto

possibilita uma interação rápida do usuário com a
aplicação sem a necessidade de digitação, por
exemplo.
Projeto estético e minimalista: o uso de um campo

Alto

Padrão: Date Selector

para digitação da data possibilita menos informação
apresentada ao usuário.
Reconhecimento ao invés de recordação: o usuário

Alto

não precisa recordar o formato da data para informar
a aplicação.
Prevenção de erros: evita a entrada de dados errados

Alto

pelo fato de habilitar o calendário gráfico.
Consistência e padrões: o usuário não precisa se

Alto

preocupar com o padrão de data, pois a seleção da
data em um calendário gráfico apresenta a data no
padrão exigido pela aplicação.
Controle e liberdade do usuário: o usuário pode
desfazer a seleção da data selecionando uma nova
data.

Alto

Heurística(s) atingida(s) pelo padrão e a(s)

Box

Padrão: Comment

116

Nível

de

justificativa(s):

relacionamento

Controle e liberdade do usuário: o usuário pode incluir

Alto

qualquer informação com linguagem livre e sem
ordem.

Heurística(s) atingida(s) pelo padrão e a(s)

Nível

de

justificativa(s):

relacionamento

Visibilidade do estado do sistema: pelo fato de ser

Alto

apresentado o que ocorre com o uso da aplicação em

Padrão: Input Error Message

tempo real.
Correspondência do sistema com o mundo real: é

Alto

apresentado o erro e a solução do erro de uma forma
clara para o usuário.
Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e
corrigir erros:

o usuário

Alto

consegue entender e

solucionar o problema ocorrido durante o uso da
aplicação.
Ajuda e documentação: possibilita uma ajuda em

Alto

tempo real para o usuário interagir com a aplicação.
Controle e liberdade do usuário: o usuário tem a
possibilidade de resolver o problema.

Médio
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Padrão: Processing Page

Heurística(s) atingida(s) pelo padrão e a(s)

Nível

de

justificativa(s):

relacionamento

Visibilidade do estado do sistema: o status de

Alto

processamento informa ao usuário o que está
ocorrendo com a aplicação.
Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e
corrigir erros: o fato de informar ao usuário o que está
ocorrendo com o sistema ajuda-o a não pensar que o
sistema possui um problema de travamento, por
exemplo.

Médio

