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RESUMO
Os sistemas de gestão empresarial (ERP – Enterprise Resource Planning)
são sistemas vastamente utilizados e de grande complexidade. É sabido que os
atuais sistemas ERP apresentam problemas de usabilidade. A literatura aponta que
a evolução desses sistemas se dirige ao uso de tecnologia de Internet das Coisas
(IoT – Internet of Things). Interessa identificar se a mudança de paradigma
tecnológico traz impacto na experiência de usuário (User eXperience – UX) para
instruir futuros projetos de mudança de paradigma. Assim, esta pesquisa realiza um
estudo exploratório da experiência de usuário em cenário de um subsistema de ERP
– o de distribuição logística – comparando o cenário atual com o cenário no
paradigma da IoT. Para tanto, estuda-se a definição das tarefas do cenário proposto,
constrói-se um protótipo, o qual é avaliado por usuários do sistema atual usando-se
métodos de avaliação da UX nos intervalos de tempo da UX antecipada e UX
momentânea. Assim, empregam-se técnicas de avaliação da experiência do usuário
para discutir as perspectivas da tecnologia IoT em sistemas ERP.
Palavras-chave: Sistema ERP, Internet das coisas, Experiência do Usuário, RFID.

ABSTRACT
User experience in the Internet paradigm of things: an exploratory study in an
Enterprise Resource Planning system
The enterprise management systems (ERP – Enterprise Resource Planning)
are systems widely used, although the huge complexity. It is known the current ERP
systems present problems of usability. The Literature indicates the evolution of these
systems directs to the use of technology of the Internet of Things (IoT). It interests to
identify whether the technological paradigm shift brings the impact in user experience
(UX) to instruct future paradigm shift projects. Thus, this research performs an
exploratory study of the user experience in scenario of a subsystem of ERP – one of
logistic distribution – comparing the current scenario with the scenario in IoT
paradigm. Therefore, studying the definition of the duties of the proposed scenario, it
builds a prototype, which is evaluated by users of the current system. Thus, this
research performs an exploratory study of the user experience in a scenario of an
ERP subsystem - that of logistic distribution - comparing the current scenario with the
scenario in the IoT paradigm. In order to do so, studying the definition of the tasks of
the proposed scenario, construct a prototype, which is evaluated by users of the
current system using UX evaluation methods in the time intervals of the anticipated
UX and momentary UX. Thereby, techniques of evaluation of user experience are
adopted to discuss the perspectives of IoT technology in ERP systems.
Key words: ERP System, Internet of Things, User Experience, RFID.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
A pesquisa no campo de sistema de gestão empresarial integrado (ERP)

centrou-se

essencialmente

nas

tecnologias

e

algoritmos

para

atender

a

complexidade cada vez maior nos processos de negócio e as mudanças das
necessidades do mercado (LAMBERCK, et. al, 2014).
Singh e Wesson (2009) afirmam que os sistemas de gestão empresarial
integrados são projetados para integrar e gerenciar os diferentes processos de
negócio dentro de uma empresa. Os autores reportam que tradicionalmente, os
sistemas de gestão empresarial são altamente complexos e apresentam diversos
problemas de usabilidade.
Segundo Topi, Lucas e Babaian (2005), três problemas são identificados a
partir da interação dos usuários com os sistemas de gestão empresarial integrados.
São eles: o tempo que se leva para aprender a utilizar o sistema; o número de erros
resultantes de uma falta de compreensão sobre as etapas necessárias para concluir
um processo; e o alto nível de frustração sentido pelos usuários frente às
mensagens de erros mal formuladas, instruções pouco claras e falta de ajuda ao
usuário.
Ainda segundo os mesmos autores, os potenciais impactos da melhoria da
usabilidade dos sistemas de gestão empresarial integrados são significativos, pois
podem promover a diminuição da frustração dos usuários, o que trará como
consequência a otimização da realização das tarefas no sistema e a diminuição dos
custos em treinamento.
A IoT é um novo paradigma que está ganhando destaque no campo de
telecomunicações sem fio, tendo como conceito básico a presença de coisas e
objetos, tais como RFID, sensores, atuadores, telefones celulares, entre outros,
presentes no entorno (GIUSTO, et. al, 2010).
Segundo Atzori, Iera e Morabito (2010), a principal influência da Internet das
coisas é o alto impacto que será produzido sobre os diversos aspectos do cotidiano
e o comportamento de potenciais utilizadores, havendo repercussão nos campos
doméstico e profissional. A partir da perspectiva dos usuários no campo profissional,
a IoT se destacará no futuro próximo atingindo áreas como automação e produção
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industrial, logística, gerenciamento de processos e negócios, transporte inteligente
de pessoas e bens.
Dada a existência de um potencial impacto da IoT em relação à interação e
ao comportamento dos usuários com sistemas, e por conta da dificuldade de
diferenciação gerada no entendimento dos conceitos usabilidade e experiência do
usuário é importante fazer uma breve conceituação.
A usabilidade (ISO 9241-210) é a capacidade de um sistema em permitir que
usuários específicos atinjam metas específicas com eficácia, eficiência e satisfação
em contextos específicos de uso.
A experiência do usuário (ISO 9241-210) abrange as percepções e respostas
dos usuários resultantes do uso e/ou antecipação do uso de um produto, sistema ou
serviço.
De acordo com Padovani, Schlemmer e Scariot (2012), o termo experiência
do usuário foi criado para associar a usabilidade tradicional às qualidades hedônicas
e emocionais do usuário, permitindo ampliar o escopo de mensuração para o
contexto da expectativa pré-uso, interação durante o uso e reflexão após o uso.
A avaliação da UX pode ser feita por diversos instrumentos e métodos, alguns
dos quais permitem a avaliação antes, durante ou após o contato do usuário com os
mediadores, sendo útil para que se possa imaginar e refletir sobre o impacto do
novo paradigma tecnológico, o que dá a chance de melhorar o potencial de
aceitação da tecnologia.
1.2

Objetivo
O objetivo desta pesquisa é compreender o impacto sobre a experiência de

usuário quando se embute o paradigma de IoT- no caso com aplicações de RFID em sistemas ERP, em um cenário do subsistema de distribuição e logística.
Espera-se, ao analisar este impacto no sistema específico, compreender
como deve ser o processo de projeto da experiência de usuário quando se muda
uma atividade humana já existente com aplicações da tecnologia IoT.
A partir da contextualização realizada, esta dissertação explora a experiência
do usuário com o sistema de gestão empresarial integrado no paradigma da Internet
das coisas com o intuito de identificar os seguintes questionamentos:
a) Como as atuais aplicações de IoT transformaram a atividade humana? Como
era antes e como ficou depois?
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b) O que define a melhoria da qualidade da experiência do usuário na nova
situação? O que melhorou? Ou que piorou?
Objetivos secundários:
•

Estudar o conceito de IoT e suas aplicações em sistemas ERP.

•

Compreender as razões pelas quais sistemas ERP são associados a baixa
usabilidade;

•

Compreender métodos e técnicas de design e avaliação de UX

•

Explorar o conceito de antecipada e momentânea

•

Comparar técnicas de avaliação de UX quanto à capacidade de avaliar a
UX antecipada

•

Elaborar recomendações para a introdução do paradigma de IoT em
sistemas ERP.

1.3

Método de trabalho
Esta pesquisa é conduzida em 6 etapas, descritas a seguir:
a) Contextualização: estudo dos temas que formam o contexto deste trabalho:
•

Interação Humano Computador: foi conduzido um estudo visando
conceituar as características de usabilidade e da experiência do
usuário;

•

ERP: estudo teórico sobre os segmentos de atuação das empresas
em cenários em que é proposta a utilização do sistema ERP integrado
ao ambiente da Internet das coisas;

•

Internet das Coisas: estudo teórico para revisar os conceitos e
tecnologias de identificação e rastreamento por meio de dispositivos
sem fio;

b) Identificação dos cenários nos quais é possível a aplicação do paradigma da
Internet das Coisas ao ERP (limitada à tecnologia RFID);
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c) Reengenharia de tarefas: após a identificação dos cenários, procede-se à
prototipação das tarefas dos usuários, visando à análise da experiência.
d) Criação de cenários para avaliação da experiência do usuário final. Para a
montagem dos cenários, o subsistema de ERP TOTVS para distribuição e
logística, é instalado e configurado com os padrões de instalação.
Dois cenários são desenvolvidos para comparar a experiência do usuário. No
primeiro, o usuário visualização a maneira de execução das tarefas sobre o
sistema ERP atual. No segundo cenário, as mesmas tarefas são executadas
pelo usuário, porém o sistema ERP está adaptado ao paradigma da Internet
das Coisas.

e) Avaliação da Experiência do Usuário, cujo objetivo é avaliar a experiência do
usuário por meio de métodos e instrumentos selecionados no cenário em que
o sistema ERP está adaptado ao paradigma da Internet das Coisas.

f) Análise dos Resultados, em que são analisados os resultados obtidos a partir
da realização das etapas anteriores, com a finalidade de avaliar a experiência
do usuário, considerando os aspectos de qualidades pragmática, hedônicaestímulo

e

hedônica-identidade,

usabilidade,

eficiência,

emoção

e

atratividade. Além disso, são apresentadas as limitações identificadas, as
possibilidades de melhorias e indicações de pesquisas futuras.

1.4

Organização do trabalho
A dissertação divide-se da seguinte forma:
Na seção 2, Sistema ERP, é realizada a revisão bibliográfica sobre sistema

ERP, apresentando suas características, benefícios proporcionados pelo sistema,
aspectos e desafios referentes à usabilidade e a experiência do usuário.
Na seção 3, Internet das coisas, é realizada a revisão bibliográfica sobre
Internet das coisas, apresentando as tecnologias utilizadas para conexão dos
dispositivos, cenários em que o sistema ERP está integrado ao paradigma da

18

Internet das coisas, atuais desafios da Internet das coisas e conceituação da
tecnologia RFID.
Na seção 4, Experiência do Usuário, é realizada a revisão bibliográfica
sobre a experiência do usuário, apresentando os métodos e instrumentos
identificados para colaborar na avaliação da experiência do usuário. Nesta mesma
seção, os métodos e instrumentos são comparados e, desta forma, se definem quais
devem ser utilizados para avaliar o cenário proposto.
Na seção 5, Experimento de avaliação de UX em sistema ERP integrado
ao paradigma de IoT, tem-se o desenvolvimento da proposta desta pesquisa e o
experimento é realizado, contemplando as etapas de identificação de cenários,
reformulação de tarefas sistêmicas, desenvolvimento do cenário em relação ao
sistema ERP com aplicações de IoT, definição do perfil dos usuários e avaliação da
experiência do usuário por meio dos métodos e instrumentos selecionados.
Na seção 6, Análise dos Resultados, são apresentados e discutidos os
resultados, considerando os problemas identificados e solucionados, as limitações
encontradas durante o estudo em relação ao método utilizado para avaliação da
experiência do usuário.
Na seção 7, Conclusão, são apresentadas as conclusões desta dissertação,
verificando se os objetivos foram alcançados e identificação de oportunidades e
desafios para o desenvolvimento de pesquisas futuras.
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2

SISTEMA ERP
Esta seção tem como objetivo apresentar o surgimento e evolução do sistema

ERP.

2.1

Evolução do Sistema ERP

Os atuais sistemas ERP são resultado de uma evolução de mais de 50 anos.
Durante a década de 1960 surgiu o sistema MRP (Material Requirements Planning –
Planejamento das Necessidades de Materiais), utilizado para controle de estoque e
apoio a funções de planejamento de produção e compras (CORRÊA, GIANESI E
CAON, 1999).
Na década de 1980, o sistema evoluiu para o sistema de Planejamento de
Recursos da Manufatura (MRP II - Manufacturing Resource Planning), que além das
funções já existentes no sistema MRP, também tratava do planejamento de
capacidade de produção e de aspectos financeiros, tais como orçamentos e custos
de produção.
Os sistemas ERP como são conhecidos hoje surgiram na década de 90. Eles
exploravam a necessidade de desenvolvimento rápido de sistemas integrados, ao
mesmo tempo em que as empresas eram (e ainda são) pressionadas para
terceirizarem todas as atividades que não pertencem ao seu foco principal de
negócios. Além disso, contribuiu também para a expansão dos sistemas ERP a
evolução da tecnologia utilizada por ele, tais como banco de dados relacionais,
processamento cliente/servidor entre outros (SOUZA e ZWIKER, 2003).
Segundo Oliveira (2014), os atuais sistemas ERP são sistemas integrados de
informação. São compostos por subsistemas com a capacidade de automatizar os
diversos processos empresariais. A Figura 01 ilustra a evolução do MRP até o ERP
e no Quadro 01 são listados os significados das siglas da evolução do MRP até o
ERP.
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Figura 01 - Evolução do MRP até o ERP

Fonte: CORRÊA, GIANESI E CAON (1999)

Quadro 01 – Siglas – Evolução do MRP até o ERP

Atividades básicas de um Sistema de Informação

Sigla
DRP - Distribution Requirement
Planning
SOP – Sales and Operations Planning
RCCP – Rough Cut Capacity Planning

Significado
Planejamento de Recursos de
Distribuição
Planejamento de Vendas e
Operações
Planejamento Grosseiro da
Capacidade

CRP – Capacity Requeriment Planning

Planejamento Detalhado da
Capacidade

PUR – Purchasing

Controle de Compras

SFC – Shop Floor Control

Controle de Chão de Fábrica

MPS – Master Production Schedule

Planejamento Mestre da
Produção

MRP – Material Requirement Planning

Planejamento de
Necessidades de Materiais

MRP II – Manufacturing Resource
Planning

Planejamento de Recursos de
Manufatura

Fonte: Elaborado pelo autor
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2.2

Características dos Sistemas ERP
Oliveira (2014) e Souza (2000) afirmam que os sistemas ERP possuem

características que os distinguem dos demais sistemas desenvolvidos internamente
nas empresas e de outros sistemas de informação comercializados. É software que
não é desenvolvido para clientes específicos e geralmente é dividido em módulos,
os quais atendem a uma determinada necessidade empresarial e são escolhidos e
utilizados pelos clientes de acordo com os processos de negócios que devem ser
executados. De acordo com esses autores, são também características comuns em
sistemas ERP:
1. Incorporam modelos de processos de negócio, que são desenvolvidos a partir de
modelos de processos padrão obtidos por meio da experiência acumulada pelas
empresas fornecedoras em repetidos processos de implementação.
2. São sistemas integrados que atendem os diversos departamentos da empresa e
permitem o compartilhamento de informações entre os diversos módulos, de
maneira que cada informação seja alimentada no sistema uma única vez.
3. Usam banco de dados corporativo, sendo esta uma prática aconselhada para
este tipo de sistema.
4. Há grande abrangência funcional. Os sistemas ERP atendem uma ampla gama
de funções empresariais.
5. Permitem procedimentos de ajustes aos processos de negócio padronizados,
devido ao fato dos processos de negócio terem peculiaridades que variam de
acordo com a organização.

2.3

Benefícios dos Sistemas ERP
Segundo Turban, McLean e Wetherbe (2002), o sistema ERP permite, em

tempo real, controlar o estoque, obter informações sobre o histórico de crédito dos
clientes e informações de vendas, além de outras informações necessárias ao
negócio e proporciona soluções que beneficiam e melhoram a eficiência, qualidade e
produtividade da organização, elevando, como resultado, a satisfação dos clientes.
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O diferencial do sistema ERP é a sua capacidade de integração
proporcionando maior controle da empresa como um todo. Segundo os autores, a
integração assegura que os registros de dados tenham uma única origem,
colaborando com o compartilhamento de informações entre os módulos e garantindo
a qualidade e integridade destas informações (SOUZA, 2000) e (SCHMITT, 2004).
Segundo Schmitt (2004), um benefício obtido com a implantação do sistema
ERP é que se rompe o paradigma na organização de que cada pessoa executa
somente uma determinada função departamental e passa a pensar além do seu
departamento, obtendo um conhecimento mais amplo de todos os processos de
negócio e cooperando para atingir os objetivos globais da organização.
2.4

Questões de Usabilidade nos Sistemas ERP
Apesar do número de empresas clientes usuárias de sistemas ERP, esses

sistemas ainda apresentam problemas de usabilidade. Nesta subseção são
apresentadas as questões de usabilidade encontradas nos sistemas ERP, obtidas a
partir de revisão bibliográfica.
Nos últimos anos, a pesquisa relacionada a sistemas ERP centrou-se
essencialmente nas tecnologias e algoritmos, aumentando a complexidade quanto
aos processos de negócio e as mudanças das necessidades do mercado. Lamberck
e seus colegas (2014) afirmam que as pesquisas relacionadas à Interação HumanoComputador em sistema ERP são pouco consideradas. Em seu estudo, esses
autores identificam que vários problemas de usabilidade do ERP datados de 2005
ainda são os mesmos em 2014. Os autores afirmam que devido à insuficiência de
investigação no campo de ERP em relação à usabilidade, ainda não está claro o que
constitui uma interface ERP utilizável e intuitiva.
Veneziano et al. (2014) afirmam que os sistemas ERP são tipicamente
complexos e frustrantes de usar, mas poucos esforços em pesquisas têm focado na
identificação dos problemas de usabilidade detectados pelos usuários. A
complexidade da interface do usuário e a necessidade de diversos treinamentos
para aprender a manipular o sistema são outros tipos de desafios que se fazem
necessários solucionar para obter os benefícios do uso do sistema. Esses autores
realizaram uma pesquisa com o objetivo de investigar a influência de dados
demográficos dos usuários de ERP, como educação e experiência de trabalho,
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mostrando que estes fatores podem afetar o desempenho cognitivo dos usuários na
realização das tarefas no sistema. As variáveis Educação e Experiência afetam
positivamente a classificação de usabilidade: os usuários com uma maior
experiência e educação avaliam uma maior usabilidade no sistema. (VENEZIANO,
et. al, 2014).
Outros estudos relacionados aos desafios de usabilidade nos sistemas ERP
apresentaram resultados relevantes no que se refere a deficiências da interface
gráfica do usuário: a complexidade geral do sistema, problemas na identificação da
funcionalidade requerida e aspecto visual (TOPI, LUCAS E BABAIAN, 2005),
(SINGH E WESSON, 2009).
Visando identificar na literatura os problemas relacionados ao uso de sistemas
ERP, realizou-se um levantamento bibliográfico.
A ferramenta utilizada para obter as referências foi o Google Acadêmico. Para
realizar a busca desses estudos foi utilizada uma string de pesquisa na língua
inglesa. A string é constituída por diversas possibilidades relacionadas a interação
dos usuários ao sistema de gestão empresarial (ERP): ERP usability or ERP
usability evaluation or ERP user experience or ERP UX or ERP system evaluation.
A seleção dos estudos foi feita pela aplicação de critérios de inclusão e
exclusão previamente definidos:
•

Foram incluídos os artigos que descrevem a avaliação da usabilidade ou relatam
a experiência do usuário em ERP, independente da plataforma;

•

Caso os artigos apresentem estudos continuados, somente os mais recentes
são considerados;

•

Foram incluídos artigos que são referências dos estudos selecionados,
independente da data de publicação.
Durante a análise dos estudos retornados conforme string de pesquisa, todos

aqueles que se enquadraram em ao menos um dos critérios de exclusão abaixo
foram descartados:
•

Artigos que não apresentam relação com Interação Humano-Computador

•

Artigos que não tratam da aplicação de ERPs

•

Estudos que estão em línguas diferentes da língua portuguesa ou inglesa;

•

Estudos na forma de resumos ou apresentações/slides;
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•

Artigos anteriores ao ano de 2011.
A pesquisa dos estudos foi realizada no período do dia 10/08/2016 ao dia

28/08/2016. A busca resultou em 276 estudos das bibliotecas digitais. Após este
passo, foi realizada a leitura dos resumos e títulos e a aplicação dos critérios de
inclusão e exclusão, o que resultou em um subconjunto de 15 estudos.
Em seguida foi realizada a leitura integral dos estudos selecionados. Os
trabalhos foram avaliados quanto aos problemas relatados, às soluções propostas e
o paradigma de interação usado no estudo. Buscou-se ainda identificar se nos
cenários analisados, o sistema ERP está ou não aplicando o paradigma da Internet
das Coisas. O resultado desta análise é apresentado no Quadro 02.
Em todos os quinze estudos selecionados, os problemas da experiência de
usuário estão relacionados ao descumprimento das heurísticas de usabilidade
(NIELSEN e MOLICH,1990), independente do ERP ou subsistemas utilizados os
mesmos problemas foram mencionados.
Em doze estudos, o paradigma de interação é WIMP (Windows, Icons,
Menus, Pointers) sobre desktop. Apenas três deles consideram plataformas mobile.
Em relação às soluções propostas, apenas 2 estudos apresentaram e
executaram sugestões de melhorias. Os demais estudos realizaram avaliação da
usabilidade ou experiência do usuário, no entanto, não detalham com exatidão quais
problemas deveriam ser resolvidos, ou como o seriam. Além disso, cabe ressaltar
que em nenhum dos estudos selecionados mencionou-se o uso de IOT.
Relatando os poucos estudos que apresentam alternativas de solução para os
problemas de usabilidade, Babaian, Xu, Lucas (2014) desenvolveram um protótipo
de sistema ERP visando a melhoria da usabilidade a partir da orientação à
navegação e progresso. Milosz (2013) desenvolveu a interface para o subsistema de
automação de vendas com o objetivo de melhorar a navegação e apoiar a tarefa.
De forma geral, os estudos apontam que apesar de apresentar benefícios
significativos de melhoria à eficiência operacional, integrar e gerenciar os diferentes
processos de negócios em empresas, os sistemas ERP apresentam diversos
problemas de usabilidade, sendo importante destacar:
•

a complexidade em encontrar funcionalidades e informações;

•

a falta de orientação ao usuário para garantir a conclusão da tarefa;

•

a ineficiência na recuperação de dados e informações acessadas;
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•

a dificuldade na compreensão das interfaces pelos usuários

•

a insatisfação e frustração dos usuários.
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Quadro 02 - Estudos sobre usabilidade em ERP
Referência

ERP

Subsistema

(OMAR, RAPP,
GÓMEZ, 2012)

Odoo

Vendas
CRM
Gestão de Projetos
Gestão de Estoque
Manufatura
Gestão Financeira
Recursos Humanos

(VENEZIANO,
et. al, 2014).

SAP

Planejamento e
Controle de
Produção

Paradigma de
interação
Dispositivos
Móveis

Problemas relacionados a
UX
Visibilidade do status do
sistema
Controle
Controle do usuário
Consistência e padrões
Prevenção de erros
Reconhecimento
Flexibilidade e eficiência de
uso
Estética e desgin
minimalista
Ajuda aos usuários a
reconhecer, diagnosticar e
recuperar de erros
Ajuda e documentação
Habilidades
Interação
Privacidade
Navegação e acesso à
informação
Apresentação da tela
Pertinência dos apoios de
tarefas
Capacidade de personalizar
Capacidade de
aprendizagem

Solução proposta

IoT

Acesso aos sistemas ERP por meio de
dispositivos móveis e propõe um
conjunto de heurísticas de usabilidade
para avaliação interface do usuário

Não

WIMP (window,
icons, menus and
pointing devices)

Satisfação do usuário

Investigar a influência na usabilidade a
partir dos aspectos de educação e
experiência do usuário

Não
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(JOOSTE,
BILJON,
MENTZ, 2014 )

Dados de
diversos ERP
para o BI
Cognos

Não informado.
(O segmento da
empresa é
Mineração)

sobre desktop
WIMP (window,

icons, menus and
pointing devices)
sobre desktop

Avaliação Heurística
(Eficiência, Afetividade,
Aprendizagem, Ajuda e
Controle)

Avaliar a usabilidade dos sistemas,
tendo como principal contribuição do
estudo o critério de avaliação de
usabilidade para aplicações de BI
enfatizando os aspectos de arquitetura
da informação, capacidade de
aprendizado e operacionalidade

Não

Navegação, Apresentação,
Aprendizagem,
Personalização e Apoio a
Tarefa

Modelo Fuzzy (Mamdaui) para avaliar a
usabilidade do sistema ERP

Não

Eficiência, satisfação, tarefa
suportada, tomada de
decisões, senso estético /
navegações, precisão,
capacidade de aprendizado
e
Capacidade de
conhecimento.
Interface, navegação e
apoio a tarefa

Heurística de usabilidade para
aplicações de ERP baseada na
avaliação qualitativa

Não

Uso GUI para realizar a melhoria da
qualidade, da interface gráfica do
usuário.

Não

Interface e Navegação

Revisão do GUI para evolução das
capacidades em HTML

Não

Medição de Usabilidade
Geral por meio do
questionário SUMI
(Software Usability
Measurement Inventory)
( Kumar,
Tadayoni,
Sorensen,
2015)

Não
informado

Educacional

(Faisal, et. al
2012)

ORACLE

Financeiro

WIMP (window,

icons, menus and
pointing devices)
sobre desktop
WIMP (window,

icons, menus and
pointing devices)
sobre desktop

(Milosz, et. al
2013)

Não
informado

Automação Força
de Vendas

(Selmeci,
Orosz, 2015)

SAP

Desenvolvimento

WIMP (window,

icons, menus and
pointing devices)
sobre desktop
Tela de saída
(monitor ou
celular/ tablet) e
teclado
WIMP (window,

icons, menus and
pointing devices)
sobre desktop ou
mobile
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(Parks, 2012)

PeopleSoft

(Babaian, Xu,
Lucas, 2014)

Protótipo

(Mittelstädt, et.
al, 2015)

SAP

(Scholtz, Calitz
e Cilliers, 2013)

SYSPRO

(Goel, Kiran,
Garg, 2012)

Não
informado

Planejamento e
Controle de
Produção

icons, menus and
pointing devices)

Compras

sobre desktop
WIMP (window,

WIMP (window,

Tempo da Tarefa e Sucesso
na conclusão da tarefa

Fatores humanos e métodos empíricos
para avaliar a usabilidade no ERP e
demonstrar a importância da medição
da usabilidade e uso atual.

Não

Melhoria da usabilidade

Orientação de Navegação e Progresso
Task-Interface-Log (TIL) – Modelo de
Dados e Algoritmo

Não

Complexidade das
Informações (quantidade de
dados e complexidade da
tarefa) e design visual

Avaliação do Tempo de reação para a
tomada de decisão

Não

Navegação, Apresentação e
Capacidade de
aprendizagem

Pesquisa empírica sobre a usabilidade
focando nos critérios de navegação,
apresentação e capacidade de
aprendizagem

Não

Aprendizagem, Dificuldade
de uso e tempo da tarefa

Princípios de design, aprendizado
colaborativo bem sucedido.
TEI ( Technical Educational Institutions)
– Aprendizagem Cooperativa e
eLearning
Uso do TAM (Modelo de Aceitação de
Tecnologia) para examinar os efeitos de
absorção de capacidade, comunicação
e confiança sobre a intenção de utilizar

Não

Metodologia investigativa para
identificação das necessidades dos
usuários (Entrevista, Brainstorming,
Questionário, Grupo de foco,
Etnografia, investigação contextual,
Card sorting para realização de
Redesign)
Avaliação da satisfação
LISREL

Não

icons, menus and
pointing devices)
Planejamento e
Controle de
Produção
Compras

sobre desktop
WIMP (window,

icons, menus and
pointing devices)
sobre desktop
WIMP (window,

icons, menus and
pointing devices)
Educacional

sobre desktop
WIMP (window,

icons, menus and
pointing devices)
sobre desktop

(Mayeh,
Ramayah,
Mishra, 2016)

Não
informado

Não informado

(Choma, etl al,
2014)

Mega
Sistemas

Compras e Vendas

WIMP (window,

icons, menus and
pointing devices)
sobre desktop
WIMP (window,

icons, menus and
pointing devices)

Insatisfação, intenção de
uso

Satisfação dos usuários e
design da interação

sobre desktop

(Kim, 2014)

Não
informado

Fonte: Elaborado pelo autor

Funcionalidades
moveis (Workflow,
aprovações)

Mobile

Usabilidade, utilidade,
satisfação

Não

Não
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Durante o processo de pesquisa, foi possível identificar que seis dos estudos
selecionados referenciavam o artigo de Singh e Wesson (2009). Neste artigo, os
autores propõem um conjunto de heurísticas de usabilidade específicas para
sistemas ERP, que se referem aos problemas de usabilidade mais comuns para este
tipo de sistema: navegação, suporte a tarefas, apresentação, personalização e
capacidade de aprendizagem.

2.5

Considerações finais do capítulo

A partir dos cinco critérios de usabilidade estabelecidos pelos autores e
visando aplica-lo ao cenário em que deseja-se avaliar a experiência do usuário com
o sistema de gestão empresarial integrado no paradigma da internet das coisas,
opta-se o uso do critério de suporte a tarefa, que tem como objetivo estabelecer se
existe um alinhamento preciso entre o sistema e o mundo real, com a finalidade de
assegurar a eficácia do suporte as tarefas e a eficiência da conclusão da tarefa,
além de permitir avaliar as qualidades hedônicas. A avaliação desta heurística é
realizada para determinar se:
•

A terminologia utilizada pelo sistema é consistente com a terminologia dos
usuários;

•

A informação fornecida pelo sistema é em tempo real;

•

As respostas de origem sistêmica são rápidas e eficientes;

•

O sistema apoia a conclusão eficiente das tarefas;

•

O sistema melhora a produtividade e satisfação do usuário;

•

O sistema automatiza as tarefas rotineiras e redundantes;

•

O sistema é fácil de usar;

•

O sistema auxilia na melhora do fluxo de informações entre os vários
departamentos organizacionais.
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3

INTERNET DAS COISAS
Esta seção tem como objetivo apresentar os conceitos de Internet das Coisas

necessários a este trabalho, suas arquiteturas e tecnologias, bem como seus
possíveis impactos econômicos.

3.1

O Conceito de Internet das Coisas
Em 1999, Kevin Ashton, em uma apresentação realizada na Procter &

Gamble, pode ter sido o primeiro a criar e usar o termo Internet das Coisas para se
referir a sensores conectados à Internet, dispositivos e cidadãos (HERNANDEZBRAVO E CARRETERO, 2014).
Segundo Atzori, Iera e Morabito (2010), a expressão Internet das Coisas é
mais ampla do que um único conceito ou tecnologia. É um novo paradigma que
envolve um amplo conjunto de tecnologias, aplicações e visões. Além disso, em
complemento a sua definição pode-se mencionar a identidade virtual dos objetos
inteligentes e sua capacidade de interagir inteligentemente com outros objetos,
seres humanos e ambientes ou na integração entres diferentes tipos de objetos e
redes em relação a uma arquitetura orientada a serviços da Internet Futura.
Em sua definição mais ampla, Internet das coisas consiste em conectar os
objetos de uso cotidiano do ambiente real com a Internet. Isso é possível por meio
do uso de sensores e de etiquetas RFID endereçáveis fixadas nos objetos, que se
comunicam por meio de uma rede, e esta, com a Internet (YANG, LIU E LIANG
2010).
Segundo Yang, Yang e Plotnick (2013), a Internet das Coisas é um novo
paradigma que conecta uma variedade de coisas e objetos à nossa volta visando
atingir um determinado objetivo. Além disso, é considerada uma tecnologia ubíqua
reunindo e fornecendo dados em tempo real por meio de redes sem fio e
dispositivos introduzidos ao ambiente. Considerando esta afirmação, os autores
também mencionam que a tecnologia da IOT não tem limites físicos, pois qualquer
objeto conectado a uma determinada rede pode se tornar parte da Internet das
Coisas.
Segundo McEwen e Cassimally (2014), a definição do ambiente da Internet
das Coisas pode ser representada por uma equação que combina objetos, sensores,
atuadores e a internet. Giusto acrescenta o aspecto da inteligência, pensando que
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na Internet futura, objetos inteligentes com capacidade de interagir com outros
objetos, seres humanos e ambientes, numa arquitetura orientada a serviços.
(GIUSTO, et. al, 2010). . Modifica-se portanto, a equação de McEwen e Cassimaly,
conforme a Figura 02.
Figura 02 – Equação para IOT, acrescentando-se a inteligência

Fonte: Adaptada de McEwen e Cassimally (2014)

A Internet das Coisas pode colaborar para minimizar custos, otimizar os
custos operacionais e a capacidade de funcionar sem qualquer intervenção humana.
Os objetos por si devem ter capacidade que lhes permita ter autonomia, autoorganização, adaptação a vários ambientes e troca de vasta quantidade de dados
que podem ser utilizados por terceiros. No entanto, a segurança é uma das
principais preocupações quando se trata de tecnologia, a Internet das Coisas deve
assegurar a segurança do ambiente aplicada às comunicações e autenticações do
serviço, a integridade dos dados e a privacidade dos usuários, bem como a
confiabilidade do ambiente (BORGIA, 2014).
Para Atzori; Iera; Morabito, o paradigma da Internet das Coisas é resultado da
convergência da Visão Orientada às “Coisas”, Visão Orientada a “Internet” e a Visão
Orientada a “Semântica” (ATZORI, IERA e MORABITO, 2010), como mostra a
figura.
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Figura 03 - Paradigma da Internet das Coisas como o resultado da convergência de visões
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Fonte: Atzori; Iera; Morabito (2010)

Segundo os mesmos autores, a visão orientada às “Coisas” é composta por
smartphones, objetos e sensores, sendo que estes itens são os responsáveis pela
conexão do mundo real com o mundo digital. Nesta visão, pressupõe-se que os
objetos participam de uma comunicação colaborativa, são sensíveis ao contexto e
podem ter comportamentos autônomos e proativos.
Para Atzori, Iera e Morabito (2010), a visão orientada à “Internet” está
relacionada a padrões, modelos e técnicas para conectar uma diversidade de
objetos. Ressalte-se que o enorme número de dispositivos conectados à Internet
gera uma vasta quantidade de informações que precisam ser processadas e
gerenciadas. A partir destas duas visões, a visão orientada à Semântica tem como
desafio organizar e interconectar as informações oriundas da Internet das Coisas.
Os autores mencionam que questões relacionadas com a maneira de
armazenar, pesquisar, interconectar, representar e organizar as informações geradas
pela Internet das coisas são desafios a serem superados. Outra questão desafiadora
então mencionada pelos autores, está relacionada à falta de privacidade, pois
tecnologias como etiquetas RFID fixadas em objetos pessoais, podem responder a
consultas, com sua identificação e outras informações, criando, desta forma, um
mecanismo de vigilância que fará parte do cotidiano (ATZORI, IERA e MORABITO,
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2010). Segundo Koreshoff, Leong e Robertson (2013), mencionam que existe uma
lacuna de estudos em relação a Interação Humano Computador (IHC) com
tecnologias relacionadas com IOT, e que devido esta falta de estudos poderia limitar
o potencial de IHC com a IOT.
A agência especializada das Nações Unidas ITU, para as tecnologias da
informação e da comunicação, descreve a IOT como uma “rede ubíqua” em que o
conceito de redes ubíquas se baseia no uso de redes e dispositivos em rede (ITU-T
Y.2060, 2012). Além disso, o relatório Internet Reports do ano de 2005 elaborado
pela ITU mostra, na Figura 04, a representação das três dimensões do paradigma
da Internet das Coisas na qual a comunicação pode ocorrer em qualquer lugar, a
qualquer hora e assumindo uma nova dimensão de conectividade referente a
qualquer coisa (ITU Internet Reports, 2005).

Figura 04 – ITU - Definição de IOT

Conexão a qualquer
hora
•
•
•
•

Em movimento
Em lugares abertos e
fechados
Durante a noite
Durante o dia

•
•
•
•

•
•
•
Conexão de
qualquer coisa

•

Em movimento
Em lugares abertos
Em lugares fechados (longe
do computador)
No computador

Conexão em
qualquer lugar

Entre computadores
Humano para humano (H2H), sem uso do computador
Humano para as Coisas (H2T), usando equipamentos
genéricos
Coisas para Coisas (T2T)

Fonte: Adaptado de ITU Internet Reports (2005)
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3.2

Domínios e Benefícios da Internet das Coisas
Nesta subseção discutem-se alguns dos domínios de aplicação da IOT e seus

benefícios.
Abbas (2014) menciona que a IOT pode oferecer uma infinidade de benefícios
para a sociedade – técnicos, sociais, econômicos, ambientais. É importante ressaltar
os efeitos significativos nos domínios de urbanismo, saúde, meio ambiente,
comunicação, segurança e comodidade. Exemplos que já são realidade possibilitam
resumir alguns impactos relevantes em diferentes áreas.
CORPO
Saúde e Bem-Estar

Monitoramento de
sinais vitais para
prevenção, e
integração de
informações de
pacientes e
profissionais de
saúde.
Tecnologias não
intrusivas de
promoção de
saúde
(nanotecnologia).

CASA

INDÚSTRIA

TRANSPORTE

CIDADE

Consumo e

Processos e

Mobilidade

Infraestrutura

Comodidade

Logística

Economia de
água e energia.

Produção em
tempo real, sem
desperdício de
recursos e
materiais.

Fluxo contínuo
de veículos.

Conectividade e
integração total
em rede.

Informações em
objetos.
Eletrodoméstico
s que se
comunicam para
solucionar
problemas.
Segurança.

Tratamentos e
atividades físicas
personalizados em
função de
informações
precisas,
necessidades e
objetivos das
pessoas.

Informações
disponíveis
instantaneament
e para os
processos de
trabalho.
Vendas e
logística
integradas e
rastreáveis.
Sustentabilidade
na produção.

Interação
entre veículos
públicos e
privados
Preservação
do meio
ambiente, sem
emissão de
poluentes.
Estacionament
os
localizáveis.
Carros atuodirigíveis

Instrumentação
dos serviços
essenciais.
Monitoramento e
análise de dados
em tempo real,
para garantia de
sustentabilidade,
segurança e
comodidade.
Consumo de
energia
sustentável

Fonte: Adaptado de Abbas (2014)

A Figura 05 ilustra a visão de Borgia (2014) em relação as aplicações IOT por
domínios. Os domínios de aplicação basicamente podem ser agrupados em três
domínios principais: domínio industrial, domínio cidade inteligente e domínio saúde e
bem-estar. Sendo importante ressaltar que cada domínio não é isolado dos outros,
mas é parcialmente sobreposto uma vez que algumas aplicações são partilhadas.
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Para cada domínio existe uma subdivisão a qual agrupa determinadas atividades em
comum apresentando alguns cenários e algumas aplicações IOT, sendo
mencionado o segmento de logística (BORGIA, 2014).

Figura 05- Domínios e cenários para aplicações IOT

Fonte: (BORGIA, 2014).

Para Borgia (2014), o domínio industrial de Logística e Gestão da cadeia de
suprimentos são cenários relevantes de uma aplicação IOT, pois existe tecnologia
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para identificar materiais e bens, sejam eles vestuários, móveis, equipamentos e
alimentos, e por meio desta tecnologia seria possível gerenciar de maneira eficiente
armazéns e varejos, simplificando e reduzindo imprecisões no processo de
inventário.
Para Atzori, Iera e Morabito (2010) os principais benefícios de aplicações de
IOT são: a heterogeneidade dos dispositivos, troca de dados por meio de redes sem
fio, escalabilidade, capacidade de localização e rastreamento, uso de soluções para
otimizar o consumo de energia, gerenciamento de dados e capacidade em reagir de
forma autônoma a alterações do ambiente.
Sistemas IOT avançados podem ajudar a reduzir o desperdício de material
melhorando as margens de lucro tanto para varejistas quanto para fabricantes
(BORGIA, 2014).

3.3

Tecnologias de suporte a IoT
Segundo Serafim (2014), Yan, Liu e Liang (2010), Chen e Jin (2012), a

principal tecnologia utilizada para os projetos no paradigma IOT é RFID (Radio
Frequency Identification), pois os dispositivos estão presentes em várias soluções do
cotidiano das pessoas.
Atzori, Iera e Morabito (2010) afirmam que mesmo diante de outras
tecnologias que possam contribuir para a evolução da Internet das coisas, o RFID
está à frente devido ao baixo custo e por receber um forte apoio da comunidade
empresarial.
O sistema RFID visa identificar objetos pelo uso de etiquetas que podem
transmitir um sinal digital para um ou mais leitores. As etiquetas possuem um
identificador único e são colocadas em pessoas, produtos, animais, entre outros, e
emitem essa identificação por meio de ondas de radiofrequência. Os leitores de
RFID captam as frequências emitidas pelas etiquetas, lendo o código presente nelas
e as identificando em um perímetro de alcance determinado (SERAFIM, 2014).
O sistema RFID possui a tecnologia de comunicação sem fio com baixo
consumo de energia, utiliza antenas de alta frequência, aparelhos com pequeno
volume, entre outras características (YANG, LIU E LIANG 2010).
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Fisicamente, a etiqueta é um pequeno microchip ligado a uma antena de
radiofrequência em uma embalagem que é geralmente similar a uma etiqueta
adesiva. As etiquetas podem ser passivas, semi-passivas e ativas.
As etiquetas passivas não têm reserva de energia, e sua alimentação é
provida do próprio leitor de RFID por meio de indução magnética ou campo
eletromagnético.
Nas etiquetas semi-passivas, existe uma bateria que alimenta o microchip da
etiqueta, porém quando ela se comunica com leitor, usa a corrente por indução do
mesmo.
As etiquetas ativas utilizam eletricidade de fonte de alimentação embarcada
na própria etiqueta, tanto para receber quando para enviar sinal ao leitor.
Jing e Tang (2013) afirmam que a Internet das coisas faz pleno uso das
tecnologias, tais como, RFID, NFC, Bluetooth e GPS. Os autores mencionam que os
segmentos empresarias para aplicação da Internet das coisas seriam transporte,
segurança pública e gestão de logística (JING E TANG, 2013), (VERMESAN, et. al,
2011), (MAZHELIS, LUOMA E WARMA, 2012).
Entre as tecnologias mais conhecidas que proporcionam a conexão entre os
diferentes objetos destacam-se o Bluetooth, rede de sensores, ZigBee, GPS, entre
muitas outras. Já entre as tecnologias consideradas como pilares para a expansão
da própria Interação Humano-Computador na área das transmissões por rádio
frequência, têm-se o RFID e NFC (ATZORI, IERA e MORABITO, 2010), (YANG, LIU
E LIANG 2010).
A tecnologia RFID dá ênfase às citações como tecnologia de base para o
paradigma da Internet das coisas e por esse motivo é adotada para o protótipo
desenvolvido nesta pesquisa.

3.4

ERPs no paradigma da IoT
Em um segundo momento, uma nova pesquisa bibliográfica é realizada em 12

estudos os quais são mencionados os cenários do sistema ERP integrado ao
paradigma da internet das coisas, devido a tecnologia RFID dar ênfase as citações
do paradigma da IoT, esta pesquisa somente apresenta os cenários em que os
artigos mencionem o uso ou implementação desta tecnologia.
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Jing e Tang (2013) apresentam uma proposta para elaboração de um sistema
de gestão de inventário inteligente que utiliza a tecnologia RFID com redes sem fio,
realizando o controle total e a gestão de todos os produtos. Na proposta, a
tecnologia RFID permite, rastrear os produtos desde o armazém, que possui uma
infraestrutura baseada na tecnologia IOT e projetada para este cenário até a
realização de um inventário. Os autores propõem que, com o uso deste sistema,
seja possível utilizar o armazém de uma maneira mais eficiente que a atual,
identificando-se a movimentação e separação dos produtos, integrando-se essas
informações ao Sistema ERP, o que auxiliaria os gerentes de logística no controle
geral do armazém.
Prasse, Nettstraeter e Hompel (2014) apresentam uma abordagem teórica e
um esboço de um sistema de logística com as soluções já existentes no conceito de
Internet das coisas em um centro de distribuição no ano de 2020. O cenário
projetado pelos autores pode ser descrito como a evolução a partir do simples
monitoramento do movimento das mercadorias em um centro de distribuição para
alcançar o comportamento autônomo da cadeia de suprimento. O monitoramento
das mercadorias ocorre por meio do uso de tecnologias de identificação RFID e suas
informações são enviadas ao sistema ERP.
Kubo (2014) sugere para o futuro uma arquitetura de sistema de Internet das
Coisas utilizando código eletrônico de produto (EPC – Electronic Product Code)
baseado na tecnologia RFID para uma fábrica moderna, cuja arquitetura é composta
de três partes: sistema de RFID, sistema Savant e o sistema de Internet. O sistema
Savant é um sistema intermediário entre os leitores, o sistema ERP e a Internet que
tem como principais atividades a coleta das informações das etiquetas obtidas pelos
leitores, sendo também responsável pela transmissão e armazenamento dos dados,
e o gerenciamento das atividades mencionadas. Uma característica do sistema
Savant a ser destacada é a integração com a base de dados do sistema ERP para
rastrear, consultar e modificar os dados.
Os cenários de interação ou até mesmo a projeção previamente apresentada
retratam que o sistema ERP integrado ao paradigma da internet das coisas, é um
novo cenário baseado em soluções já existentes que modifica a forma de interação
e a experiência do usuário.
Prasse, Nettstraeter e Hompel (2014), afirmam que os trabalhadores
humanos terão um novo papel como parte existencial do futuro dos sistemas
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logísticos, sendo que os principais benefícios ao mudar para um modelo de centro
de distribuição autônomo é o aumento de flexibilidade, robustez, eficiência e também
a chance de solucionar a atual complexidade. No entanto, cabe ressaltar que os
autores mencionam que estes principais benefícios estão relacionados aos
processos de distribuição e logística de uma maneira geral, não determinando quais
cenários de interação.

3.5

Constatações sobre IoT
Para ter sucesso, devido ao mercado de tecnologia manter o crescente

desenvolvimento, as empresas adotam modelos de negócios que consideram uma
abordagem em que o paradigma da Internet das Coisas possa ser implementado
nos procedimentos dos departamentos da empresa, desde os funcionários até o
consumidor final (GLOVA, SABOL E VAJDA, 2014).
Segundo Glova, Sabol e Vajda (2014), a aplicação de um modelo baseado no
ambiente Internet das Coisas, permite detectar novas soluções e também pode
proporcionar uma melhor exemplificação de que a partir do desenvolvimento de
novos objetos, informações podem ser apresentadas aos funcionários com o
objetivo de auxiliar na melhora da sustentabilidade e desempenho do modelo de
negócio das empresas.
A inovação trazida pela Internet das Coisas para as empresas pode ser
separada em quatro níveis de inovação empresarial. O primeiro nível, seria o nível
um, quando se utiliza da tecnologia IOT para automação exclusivamente sem alterar
os processos de negócio. O nível dois, seria o uso tecnologia de forma mais direta,
utiliza-se a IOT para aumentar a eficiência dos processos de negócio. A inovação
empresarial de nível três já integram a tecnologia IOT em seus produtos, nas quais
podem instalar microcomputadores ou sensores, com a finalidade de coletar dados
sobre o que o consumidor está usando, a frequência de uso e a maneira. O nível
quatro de inovação empresarial, é o mais alto nível de inovação, porque as
empresas utilizam da tecnologia IOT para mudar seu modelo de negócio, desta
maneira têm conhecimento completo de seus produtos permitindo desta forma
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alterar o método de negociação, como por exemplo a opção de alugar o produto ao
invés de vendê-lo. (FLEISCH, 2010).
Segundo Kyriazis e Varvarigou (2013), na Internet das Coisas, existem dois
tipos de características que devem ser consideradas, as características funcionais
das coisas, que são desempenho, precisão, confiabilidade, disponibilidade e tempo
de resposta, e as características não funcionais, que são confiança, experiência dos
usuários, motivações e expectativas. Além disso, outros fatores a serem
considerados são os mecanismos que permitem a adaptação em tempo real,
permitindo perceber eventos e gerar ações a qualquer momento.
É possível identificar na literatura que há uma ausência de modelos de
negócios aplicados nas empresas em relação ao paradigma da IoT. Um dos fatores
para que isto ocorra pode ser o fato do paradigma da IOT ser relativamente recente
e ainda não ter sido estabelecido um consenso, além disso, pode também ser
considerado o fato de permanecer sem resposta o valor efetivo fornecido pela IOT.
Outro fator importante a ser mencionado é a ausência de estudos da IHC com
aplicações IOT, no entanto, a partir dos métodos e instrumentos que serão
selecionados, os participantes são avaliados no protótipo desenvolvido para
contextualizar

os

conceitos

de

IOT.

Posteriormente

os

participantes

são

questionados sobre as tarefas sistêmicas a quais seria possível implementar o
paradigma da IOT e avalia-se a experiência do usuário para este cenário hipotético.
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4

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
Nesta subseção é apresentado um panorama dos estudos sobre a

experiência do usuário, conceitos e os métodos e instrumentos identificados para a
avaliação da experiência do usuário em sistemas.
4.1

O Conceito de Experiência do Usuário (UX)
Merholtz (2007) menciona que no ano de 1998 ao realizar uma pesquisa

sobre o termo experiência do usuário as referências são direcionadas a Norman, e
que ao questioná-lo por e-mail sobre o termo recebeu a seguinte reposta de
Norman.
“Eu inventei o termo porque eu pensava que human interface e usabilidade
eram limitados. Eu quis cobrir todos os aspectos da experiência da pessoa com o
sistema, incluindo os aspectos gráficos do desenho industrial, a interface, a
interação física e a manual. Desde então, o termo se espalhou amplamente, tanto
que está começando a perder seu sentido. ” (MERHOLTZ, 2007)
Law et al. (2009) realizaram uma pesquisa com profissionais e pesquisadores
com origem acadêmica e da indústria, com a proposta de estabelecer um
entendimento, escopo e definir o conceito da experiência do usuário. Um dos
importantes resultados desta pesquisa é o fato de que os participantes da pesquisa
propuseram que o escopo do termo “experiência do usuário” fosse restrito a
produtos, sistemas, serviços e objetos com os quais uma pessoa interage por meio
de uma interface do usuário, apesar de haver experiência no contato humano com
outros tipos de produtos e serviços, como mostra a Figura 06 .
Figura 06 - Experiência
Experiência
Tudo o que experimentamos
Experiência do Usuário
Espaço
Interação via interface do usuário

Evento
Marca

Exercício

Produto
Serviço

Interação face
a face

Arte

Sistema
Objeto

etc.

Fonte: Adaptado de Law et al. (2009)
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Roto et al. (2011) mencionam que o termo experiência do usuário é
frequentemente usado como sinônimo de usabilidade, interface do usuário,
experiência da interação, design de interação, experiência do cliente, emoção,
experiência geral ou um termo que abrange todos ou muitos destes conceitos.
Segundo Kuniavsky (2010), a experiência do usuário é a totalidade das
percepções dos usuários quando interagem com produto ou serviço, sendo que
estas percepções incluem a eficácia, eficiência, satisfação emocional, e a qualidade
do relacionamento com a entidade que criou o produto ou serviço.
Hassenzahl (2011) afirma que a experiência do usuário não se trata de um
bom design industrial, tecnologia multi-touch ou interfaces decorativas. A experiência
do usuário transcende o material e cria uma experiência por meio de um dispositivo.
Como resultado de seminário ocorrido na Alemanha em setembro de 2010,
pesquisadores e profissionais atuantes em diversas empresas de tecnologia
declararam que o campo da experiência do usuário pode ser visto de diferentes
perspectivas: (ROTO, et. al, 2011)
•

Experiência do usuário como fenômeno: descreve o que é e o que não
é experiência do usuário, identifica seus diferentes tipos e explica suas
circunstâncias e consequências;

•

Experiência do usuário como campo de estudo: estuda o fenômeno,
encontra métodos para projetar sistemas que possibilitam experiências
particulares e investiga e desenvolve métodos de design e avaliação;

•

Experiência do usuário como prática: prevendo a experiência do
usuário como parte de uma prática de design, representando a
experiência do usuário por meio de um protótipo, e avaliando e
entregando designs preocupados em proporcionar uma determinada
experiência ao usuário.

Neste mesmo seminário ocorrido na Alemanha em setembro de 2010, os
profissionais e pesquisadores presentes no seminário concluíram que a experiência
do usuário está relacionada a antes, depois da interação e ao longo do tempo,
conforme a ilustra a Figura 07.
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Figura 07 - Os inter valos de tempo da experiência do usuário
Quando:

Antes do uso

Durante o uso

Após o uso

Ao longo do tempo

O que:

UX antecipada

UX momentânea

UX episódica

UX cumulativa

Como:

Imaginando a
experiência

Vivenciando

Refletindo sobre
uma experiência

Recordando múltiplos
períodos de uso

Fonte: Roto et al. (2011, apud Cardoso, 2013).

Na pesquisa realizada por Law et al (2009), os entrevistados também
concordam que o aspecto temporal da experiência: os contatos antes, durante e
após a interação com o produto/sistema/objeto/serviço afetam a experiência do
usuário, assim como experiência ao longo do tempo (aspecto longitudinal).
Devido à existência de uma lacuna com relação a um entendimento
consensual sobre a experiência do usuário, ao mesmo tempo o conceito é
vastamente utilizado, no entanto, é entendido de diversas maneiras. Cardoso (2013)
propôs uma sistematização para o conceito de experiência do usuário avaliando
diversos discursos identificados na literatura, considerando os cinco seguintes
componentes:
•

O que é experiência do usuário: as principais sentenças que definem
o conceito.

•

Mediadores: quais são os mediadores (da interação) cobertos pela
experiência do usuário. Ex: interação com qualquer tipo de
produto/serviço ou apenas com produtos dotados de interface do
usuário.

•

Aspecto temporal: referência temporal sobre quando a experiência do
usuário ocorre. Ex: antes, durante ou depois da interação.

•

Objetivos: quais são os objetivos da experiência do usuário.

•

Abrangência: as variáveis que influenciam a experiência do usuário e
as disciplinas cobertas por ela.
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Segundo Cardoso (2013), a partir da visão de diferentes autores ainda é difícil
imaginar um discurso homogêneo que atenda à complexidade do conceito,
considerando suas diferentes perspectivas e os variados componentes de discurso.
Devida a maneira que a pesquisa foi elaborada e a diversidade de opiniões de
pesquisadores e especialistas consultadas, este trabalho assume o conceito
estabelecido por Cardoso (2013) considerando o conceito de experiência do usuário
como um fenômeno:
•

Holístico, pois vai além das preocupações instrumentais e pragmáticas da
usabilidade;

•

Subjetivo, que considera os sentimentos e percepções dos usuários em
relação a um mediador;

•

Relacionado ao usuário em contato com um produto, sistema, serviço ou
objeto dotado de interface do usuário, em uma determinada situação;

•

Dinâmico, pois pode ocorrer antes, durante ou após o contato do usuário com
os mediadores.

4.2

Métodos e Instrumentos para avaliação de UX
A avaliação da UX se faz importante nesta pesquisa pois visa avaliar as

sensações, comportamentos e reações despertadas ao usuário ao interagir com o
novo paradigma.
Nesta subseção são apresentados os métodos e instrumentos identificados
para a avaliação da experiência do usuário em sistemas: AttrakDiff, Emocards,
PrEmo, Método de Valência, Affect Grid, PANAS, AXE - Antecipated Experience
Evaluation, Método de Experiência de Amostragem (ESM – Experience Sampling
Method), Sequências Curtas de Interação (SIS – Short Interaction Sequences),
Escala de atendimento de necessidades, SUS – System Usability Scale e Método de
Explicitação do Discurso Subjacente .
Estes métodos e

instrumentos foram selecionados por terem

sido

identificados de maneira aleatória na literatura e serem utilizados na avaliação da
UX em relação as questões pragmáticas e hedônicas em diversos intervalos de
tempo da experiência do usuário, e por contribuir para a pesquisa na identificação de
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expectativas, aversões, dificuldades e desejos dos usuários na avaliação de UX em
relação ao novo conceito
Na literatura são apresentados diversos métodos e instrumentos estruturados
para avaliar a usabilidade de sistemas, e a avaliação da experiência do usuário é um
tema menos abordado e sistematizado. Väätäja, Koponen e Roto (2009) diferenciam
a avaliação da experiência do usuário da avaliação de usabilidade. Enquanto a
última tem que enfatizar eficácia e eficiência, a primeira inclui aspectos hedônicos e
subjetivos. Assim, além de mensurar desempenho, faz-se necessário compreender
como o usuário se sente em relação ao sistema, sendo possível avaliar tanto a
emoção como a percepção dos usuários em relação às qualidades do produto,
medindo seus aspectos positivos e negativos, visando melhorar o design (VÄÄTÄJA,
KOPONEN, E ROTO, 2009).
4.2.1 AttrakDiff
AttrakDiff é um questionário para mensurar percepção do usuário sobre um
sistema e foi publicado por Hassenzahl, Burmester e Koller (2004).
A métrica AttrakDiff contém 28 atributos diferentes, que são categorizados em
três dimensões:
•

Qualidade Pragmática: Descreve a qualidade de um sistema indicando
o grau de sucesso que os usuários alcançam o objetivo considerando a
facilidade

de

uso,

capacidade

de

aprendizado,

confiabilidade,

eficiência, eficácia e uso intuitivo;
•

Qualidade Hedônica
o Qualidade

Hedônica-Estímulo:

Indica a maneira

que

os

participantes descrevem experiência na utilização do sistema
como interessante, motivadora ou desmotivadora, espontânea e
libertadora;
o Qualidade Hedônica-Identidade: Indica o quanto o sistema em
análise permite que o participante se identifique com ele;
•

Atratividade: Descreve o valor global do sistema baseado na qualidade
de percepção.

O participante informa a sua reposta entre dois extremos, tendo a
possibilidade de escolher 1 entre 7 níveis de cada par de conceitos. Em qualquer
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estudo típico, o questionário AttrakDiff é aplicado em quatro fases: a primeira fase é
a introdução do método e seus 28 atributos; na segunda fase, a tecnologia em si é
introduzida, e a terceira fase, são instruídos a responder o questionário AttrakDiff, e
finalmente na quarta fase, os participantes são introduzidos à tecnologia vigente na
forma de produto ou protótipo e solicitados a avaliá-lo por meio do método AttrakDiff
(HASSENZAHL, et. al, 2008).
No Quadro 03 são listados os atributos escritos em alemão por Hassenzahl
que posteriormente foram traduzidos para o inglês por Burmester e Dufner (2006).
Neste estudo, os atributos utilizados na elaboração do questionário foram traduzidos
pelo pesquisador para o português a partir da tradução de Burmester e Dufner
(2006).
Quadro 03- Atributos AttrakDiff
scale
pragmatic quality
PQ_1
PQ_2
PQ_3
PQ_4
PQ_5
PQ_6
PQ_7
hedonic quality –
stimulation
HQS_1
HQS_2
HQS_3
HQS_4
HQS_5
HQS_6
HQS_7
hedonic quality –
identification
HQI_1
HQI_2
HQI_3
HQI_4
HQI_5
HQI_6
HQI_7
evaluational constructs
attractiveness
ATT_1
ATT_2
ATT_3
ATT_4
ATT_5
ATT_6
ATT_7

original anchors

translated anchors

technisch - menschlich
kompliziert - einfach
unpraktisch - praktisch
umständlich - direkt
unberechenbar - voraussagbar
verwirrend - übersichtlich
widerspenstig - handhabbar

technical – human
complicated – simple
impractical – practical
cumbersome – direct
unpredictable – predictable
confusing – clear
unruly – manageable

konventionell - originell
phantasielos - kreativ
vorsichtig - mutig
konservativ - innovativ
lahm - fesselnd
harmlos – herausfordernd
herkömmlich - neuartig

typical – original
standard – creative
cautious – courageous
conservative – innovative
lame – exciting
easy – challenging
commonplace – new

isolierend – verbindend
laienhaft – fachmännisch
stillos – stilvoll
minderwertig – wertvoll
ausgrenzend – einbeziehend
trennt mich von Leuten –
bringt mich den Leuten näher
nicht vorzeigbar – vorzeigbar

isolating – integrating
amateurish – professional
gaudy – classy
cheap – valuable
non-inclusive – inclusive
takes me distant from people
– brings me closer to people
unpresentable – presentable

angenehm – unangenehm
hässlich – schön
sympathisch – unsympathisch
zurückweisend – einladend
gut – schlecht
abstoBend – anziehend
motivierend - entmutigend

pleasant - unpleasant
ugly – attractive
likeable – disagreeable
rejecting – inviting
good – bad
repelling – appealing
motivating – discouraging

Fonte: Burmester e Dufner (2006).
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A apresentação do portfólio é divido em quadrantes, os quais ajudam a
estabelecer

quais

características

predominantes

o

protótipo

possui.

Estes

quadrantes são classificados em supérfluo (superfluous), muito auto orientado (too
self-oriented), auto orientado (self-oriented), neutro (neutral),

desejado (desired),

orientado para tarefas (task-oriented) e muito orientado para tarefas (too taskoriented). Conforme os valores obtidos das dimensões a partir das respostas dos
participantes ao instrumento, o protótipo será classificado em uma ou mais regiões
destes quadrantes.
A Figura 08 ilustra a interseção das qualidades pragmáticas (PQ) e hedônicas
(HQ) do protótipo, sendo “P” o valor médio dos resultados das dimensões com o
protótipo e o retângulo de confiança indica o desvio padrão.

Figura 08 - Portfólio de Resultados

Fonte: attrakdiff.de

Para análise do instrumento Attrakdiff é utilizado o sistema attrakdiff.de.

4.2.2 Emocards
O Emocards é um instrumento não-verbal para mensurar respostas
emocionais. Consiste em 16 ilustrações faciais, sendo metade masculinas e metade
femininas, representando emoções diferentes. Cada face é a combinação de duas
dimensões emocionais: prazer e estimulação. Ao final de cada tarefa ou intervalo de
tempo, é solicitado ao usuário escolher uma das faces que identificam como ele está
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se sentindo sobre a interação (DESMET, 2003). Segundo o mesmo autor, os
instrumentos não-verbais são menos subjetivos, pois não dependem do julgamento
do próprio participante para transformar emoções em palavras.
Segundo Argarwal e Meyer (2009), é um desafio encontrar eficácia em
instrumentos de medição não verbal. O mais comum em medidas não verbais
geralmente é incluir representações visuais de emoção que participantes selecionam
para caracterizar como se sentem. Representação de emoções humanas, como um
rosto sorridente, tem sido validado mundialmente como uma representação
interpretada de maneira consistente.

Figura 09 - Emocards

Fonte: Agarwal, Meyer (2009).

4.2.3 Product Emotion Measurement instrument ( PrEmo)
O PrEmo é um instrumento não verbal que permite avaliar o impacto
emocional de produtos por meio de desenhos animados. Este instrumento trata-se
de uma evolução do Emocards de Desmet (2003) (DESMET, 2003).
Os participantes informam suas emoções por meio do uso de quatorze
desenhos que representem as emoções frequentemente causadas por produtos.
Cada desenho traz animações da dinâmica facial, expressão corporal e expressão
vocal (DESMET, 2003).
Destas quatorze emoções, sete são agradáveis (desejo, surpresa agradável,
inspiração, diversão, admiração, satisfação, fascinação) e sete são desagradáveis
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(indignação, desprezo, nojo, surpresa desagradável, insatisfação, decepção, tédio)
(DESMET, 2003).

Figura 10 - Interface do PrEmo

Fonte: Desmet(2003).

Segundo o mesmo autor, o instrumento combina vantagens de instrumentos
não verbais e verbais, pois medem emoções distintas e combinações de emoções
sem requerer que o participante verbalize.
Durante o experimento, o participante vê a figura de um produto e depois são
instruídos a escolher as animações que expressam as emoções despertadas pelo
produto. Para cada animação, o participante informa dentre uma escala de três
pontos: Eu sinto a emoção, de alguma forma eu sinto a emoção ou eu não sinto a
emoção expressa por essa animação. (DESMET, 2003).

4.2.4 Método de Valência
Este método consiste de duas fases, sendo a primeira fase, a fase de
exploração, os usuários experimentam sentimentos positivos e negativos durante a
utilização de um produto. Ainda nesta fase, os usuários são convidados a monitorar
todas as instâncias de sentimentos, pressionando um botão específico para
sentimentos positivos e outro para sentimentos negativos, ao realizar esta operação,
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os marcadores de valência são registrados com marcas de tempo em uma gravação
de vídeo. A instrução desta fase é convidar os usuários a explorarem livremente o
produto correspondente sem um manual para completar tarefas específicas
(BURMESTER, et. al, 2010).
Na segunda fase, a entrevista retrospectiva incluindo a análise dos
respectivos marcadores de valência do usuário, objetiva a compreensão das razões
por trás das experiências dos usuários, baseados no conhecimento de experiência
negativas e positivas e razões psicológicas (BURMESTER, et. al, 2010).
4.2.5 Affect Grid
O Affect Grid é uma escala projetada para avaliar individualmente duas
dimensões de afeto: o prazer-desprazer e excitação-sonolência. Consiste em uma
grade composta por nove quadrados no eixo vertical para indicar prazer, e nove
quadrados no eixo horizontal para indicar estimulação (RUSSEL, WEISS e
MENDELSOHN, 1989).
Após a leitura da instrução e execução da tarefa, é solicitado ao participante
assinalar, em algum momento desejado, o quadrante que representa o seu estado
emocional (RUSSEL, WEISS e MENDELSOHN, 1989).
Apesar de a escala Affect Grid ter sido publicada por Russel, Weiss e
Mendelsohn em 1989, ela foi proposta como instrumento no contexto de avaliação
da experiência de usuário por Kharshiladze e Luo, 2015. A Figura 11 ilustra a escala
de affect grid, na qual o participante informa o seu estado afetivo com um X em
algum dos quadrantes.
Figura 11 – Affect Grid

Fonte: Agarwal, Meyer (2009).
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4.2.6 Positive and Negative Affect Schedule (PANAS)
O Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) é uma escala para
mensurar afeto positivo e negativo em um intervalo de tempo determinado, sendo
composta por vinte descritores, dez de afeto negativo e dez de afeto positivo. É
solicitado ao participante sinalizar, para cada descritor, conforme o intervalo de
tempo indicado como se sentiu conforme escala verbal que vai de “muito pouco ou
de forma alguma” (very slightly or not at all) até “extremamente” (WATSON, CLARK
e TELLEGEN, 1988).
Figura 12 - Positive Affect Negative Affect Schedule
Essa escala consiste em uma série de palavras que descrevem diferentes sentimentos
e emoções. Leia cada item e, em seguida, marque a resposta adequada no espaço ao
lado da palavra. Indique em que medida [INSERIR INSTRUÇÕES APROPRIADAS DE
TEMPO AQUI]. Utilize a seguinte escala para registrar as suas respostas.
1 - muito ligeiramente ou não mesmo
3 - moderadamente
4 -muito
____ interessado
____ aflito
____ empolgado
____ chateado
____ forte
____ culpado
____ apavorado
____ hostil
____ entusiasmado
____ orgulhoso

2 - um pouco
5 – extremamente

____ irritável
____ alerta
____ envergonhado
____ inspirado
____ nervoso
____ determinado
____ atento
____ inquieto
____ ativo
____ com medo

Utiliza-se o PANAS com as seguintes instruções de tempo:
Momento: você se sente assim agora, isto é, no presente momento
Hoje: você se sentiu assim hoje
Últimos dias: você se sentiu assim durante os últimos dias
Semana: você se sentiu assim durante a última semana
Últimas semanas: você se sentiu assim durante as últimas semanas
Ano: você se sentiu assim durante o último ano
Geral: você geralmente se sente assim, isto é, como você se sente em média

Fonte: Adaptado pelo autor de Watson, Clark e Tellegen(1988).
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4.2.7 Anticipated Experience Evaluation (AXE)
O AXE é um método qualitativo que foi projetado para fornecer informações
para as equipes de desenvolvimento sobre como os futuros usuários podem
experimentar e valorizar um conceito de produto ou serviço (GEGNER e RUNONEN,
2012).
Segundo os mesmos autores, a abordagem da Avaliação Antecipada de
Experiência (AXE) é utilizada para avaliar conceitos de produtos iniciais com
usuários e baseia-se no uso de estímulos visuais para que os participantes realizem
a avaliação imaginando uma situação e revelem suas atitudes, práticas de uso e
avaliações.
A abordagem do método AXE pode ser dividida em três etapas principais:
•

Resumo do Conceito: No início da sessão de avaliação, o conceito
deve ser apresentado aos participantes individualmente e da mesma
forma e ordem para garantir resultados comparáveis. Normalmente, o
conceito é transmitido por meio de cenários de descrição e uso.

•

Avaliação do Conceito: Utiliza-se pares de imagens como estímulos
para ajudar os participantes a refletirem e expressarem suas
experiências, atitudes, opiniões e crenças em relação a um
determinado conceito de produto. Os pares de imagens utilizados são
compostos para exibir um contraste e ligados por meio de uma escala
para fortalecer a ideia da bipolaridade. No entanto, esta escala não
deve ser utilizada para medição, e sim para auxiliar os participantes
durante a entrevista de avaliação para expressar melhor sua
percepção do conceito do produto e indicar suas preferências.

•

Análise

de

Dados: Após

a

realização

das

entrevistas

dos

participantes, os dados são transcritos e codificados de acordo com as
principais classes de categorias que refletem o estado atual do
conceito, atributos associados, consequências antecipadas e melhoria
do conceito. Cabe ressaltar que, conforme os autores, as categorias
aplicadas para análise de dados foram adaptadas do Modelo de UX de
Hassenzahl.
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A Figura 13 ilustra o método o AXE, em que é solicitado ao participante que
ele marque com um X próximo da imagem que representado melhor o conceito
avaliado, e caso ele sinta que a imagem representa apenas parcialmente o conceito,
ele pode colocar o X a alguma distancia da imagem. Após marcar o X, o participante
informa ao pesquisador o motivo da escolha da a imagem que melhor representa o
conceito. Além disso, com uma seta o participante informa a sua preferência por
melhorar o conceito.

Figura 13- AXE

Fonte: Gegner e Runonen (2012).

4.2.8 Experience Sampling Method
A técnica Experience Sampling Method - ESM foi proposta originalmente na
década de 80, na área de psicologia social. A proposta requer que os usuários
relatem suas experiências psicológicas reportando o grau de satisfação após um
determinado evento ocorrer (BRANDSTATTER, 1983). Segundo Csikszentmihalyi e
Larson (1992), os relatos dos usuários durante ou logo após um determinado evento
acontecer potencializam a captura do estado psicológico associado ao evento
estudado com mais precisão.
A técnica ESM tem por objetivo auxiliar na compreensão da motivação e
atividade dos usuários. Por meio de uma interface gráfica o usuário do experimento
responde às questões propostas, em um cenário mais realista de interação,
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coletando os dados em relação aos seus sentimentos atuais e atividades. Como as
respostas são geralmente armazenadas em uma base de dados, os pesquisadores
podem acompanhar os dados do experimento em tempo real (CONSOLVO e
WALKER, 2003).
Por meio de técnica ESM é possível mensurar o tipo (positiva ou negativa) e a
intensidade da emoção do usuário ao utilizar uma aplicação. A Figura 14 ilustra
exemplos de formulários para captura de dados utilizando esta abordagem. Ao lado
esquerdo da Figura 14, é apresentada a técnica utilizando questões específicas
sobre a dimensão social. No lado direito, as caricaturas estão associadas ao estado
emocional do

usuário,

variando do muito

insatisfeito ao muito satisfeito

(KRONBAUER, MACHADO E SANTOS 2014).
Figura 14 - Exemplos da utilização da técnica ESM

Fonte: Kronbauer, Machado e Santos (2014).

4.2.9 Short Interaction Sequences (SIS)
Apesar do fato de ser dinâmica a experiência do usuário, o aspecto temporal
tem sido subestimado, em diversas situações não captura a experiência do usuário
totalmente, uma vez que o que acontece entre o início e o fim da interação não é
analisado. Diante deste cenário, Wimmer e seus co-autores propõem o uso do
método SIS (WIMMER et al., 2010).
Dada uma tarefa, os pesquisadores criam subdivisões, sendo que cada uma
tem um objetivo particular e requer que o participante entenda e execute interações
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diferentes conforme ilustrado na Figura 15. Os autores consideraram os fatores:
agradabilidade e nível de estimulação para avaliar a experiência do usuário por meio
dos instrumentos Emocards (seção 4.2.2) e Sensual Evaluation Instrument (SEI).
(WIMMER et al., 2010)

Figura 15 - Sequência de Interação Compra Online
Compra Online
Escolhendo
detalhes

Pesquisando
produto

Resumo
& Conferência

Pagamento
& entrega

Fonte: Adaptado de Wimmer et al. (2010)

Após a realização de cada subdivisão da tarefa, os participantes são
orientados a escolher um dos Emocards e uma das figuras do SEI que expressa
melhor a experiência ocorrida. Os autores consideraram os instrumentos Emocards
e o SEI adequados ao estudo, no entanto, enfatizaram que o SEI foi compreendido
com maior dificuldade, requerendo um tempo maior para os participantes.
O SIS compreende a um número limitado de sub-etapas orientados a tarefa,
tendo um início e fim definido conforme ilustra a Figura 16.
Figura 16 - Avaliação anterior/posterior à tarefa
Tempos de medição
medição
pré-tarefa

Saída

medição
pós-tarefa

Tempo

Tempo

medições após
cada sub-etapa

Tempo

Tempo

Fonte: Adaptado de Wimmer et al. (2010)
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4.2.10 Escala de atendimento de necessidades
Hassenzahl, Diefenbach e Göritz (2010), partiram de um trabalho de Sheldon
et. al (2001) que avalia a realização de necessidades por meio de um questionário.
Os autores elegeram as sete necessidades psicológicas que consideraram sendo as
mais importantes no contexto de experiências com tecnologia. No Quadro 04, a
seguir, são apresentadas as necessidades:
Quadro 04 – Sete necessidades humanas relacionadas ao uso da tecnologia, com
descrições retiradas de Sheldon et al.(2001)

Necessidade

Descrição

Independência

Sensação de que você é a causa de suas próprias

autônoma

ações em vez de sentir que forças externas ou
pressões externas são a causa de suas ações

Competência efetiva

Sensação de que você é muito capaz e eficiente em
suas ações em vez de sentir-se incompetente e
ineficiente

Relação pertencente

Sensação de que você regularmente tem contato
próximo com pessoas que se importam com você
ao invés de se sentir sozinho e sem cuidados

Influência popular

Sensação de ter pessoas que gostam de você, que
é respeitado e que tem influência sobre outros ao
invés de sentir que você é uma pessoa cujos
conselhos e opiniões não interessam aos outros

Estímulo prazeroso

Sensação de ter muito divertimento e prazer ao
invés de sentir-se entediado e desestimulado pela
vida

Segurança e controle

Sensação de ter segurança e controle sobre sua
vida em vez de sentir-se inseguro e ameaçado por
suas circunstâncias
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Significado de auto

Sensação de que você está desenvolvendo seu

realização

melhor potencial e tornando sua vida significativa
em vez de sentir-se estagnado e com uma vida
insignificante.

Fonte: Adaptado de Hassenzahl, Diefenbach e Göritz (2010)

Cada necessidade foi avaliada em uma escala de cinco pontos variando de
“não absolutamente” a extremamente.

4.2.11 System Usability Scale (SUS)
Com o objetivo de avaliar a usabilidade do modelo conceitual em questão, foi
escolhido o teste de usabilidade System Usabillity Scale.
O SUS é um teste disponibilizado gratuitamente e constituído por apenas dez
questões, mas que apresenta bons resultados de fidelidade, mesmo quando
consideradas amostras de pequena dimensão (BROOKE, 1996).
Segundo o mesmo autor, o instrumento é um questionário usado para
avaliações globais com o objetivo de avaliar a usabilidade do conceito em questão.
A pontuação de sua escala varia de 0 (valor mais baixo) a 100 (valor mais alto),
indicando o nível de usabilidade do conceito.

4.2.12 Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS)
Este método foi concebido na área da psicologia clínica com o intuito de
tornar visíveis aspectos invisíveis da “configuração interna” de homens, mulheres e
crianças contemporâneos, sendo empregado em IHC para identificar características
de usuários que são de grande interesse para o desenvolvimento de software e
interfaces, tais como gostos, aversões, desejos, expectativas e dificuldades
(COSTA, LEITÃO e DIAS, 2004).
O MEDS é um método qualitativo exploratório que tem em comum com os
demais métodos qualitativos a abertura, a investigação aprofundada em contexto, as
amostras pequenas e a flexibilidade de procedimento e técnicas. (COSTA, LEITÃO e
DIAS, 2004).
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Segundo Costa, Leitão e Dias (2004), diferente de outros métodos
qualitativos, o MEDS não parte de hipóteses ou categorias pré-estabelecidas. É um
método que parte de perguntas abertas e por este motivo, é adequado à
investigação daquilo que é novo e/ou desconhecido.
Segundo os mesmos autores, após a realização das entrevistas, os discursos
coletados devem ser transformados em texto e todo o trabalho executado nas
etapas que antecedem à análise do discurso coletado serve de base para um
trabalho análogo ao de um detetive. A análise de dados é basicamente realizada em
duas etapas, sendo a primeira a análise inter-sujeitos, na qual são reunidas todas as
repostas de todos os sujeitos a cada um dos itens do roteiro, a segunda etapa, a
análise intra-sujeitos avalia as respostas de cada um dos sujeitos como um único
conjunto dentro do qual são analisados possíveis conflitos de opiniões,
inconsistências entre repostas e sentimentos contraditórios.
Por meio deste método visa-se identificar aversões, desejos, expectativas,
gostos e dificuldades dos participantes em relação ao novo paradigma proposto.

Figura 17- Uma visão esquemática dos procedimentos do MEDS

Fonte: Costa; Leitão; Dias (2004)

No Quadro 05, estão listados todos os blocos temáticos, de maneira a permitir
a visualização das principais características do roteiro de entrevista utilizado no
MEDS.
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Quadro 05 - Blocos temáticos
BLOCOS TEMÁTICOS
I – Sobre a divulgação de notícias antes
do novo conceito...
II – Sobre as expectativas em relação ao
novo conceito...

III – Começando a usar o novo
conceito...

IV – Comparando as expectativas com o
que encontrou...

V – Usando no dia-a-dia...

VI – Olhando para o futuro...

PRINCIPAIS ITENS
Antes do novo conceito, como recebia e
divulgava informações sobre a empresa
(informações de que tipo, através de
quais meios).
Quando e como ouviu falar do novo
conceito pela primeira vez.
• O que imaginou a partir disto.
a. A respeito da ferramenta.
b. A respeito das facilidades e
dificuldades que o novo conceito
apresentaria.
c. A respeito dos tipos de notícia que
esperava encontrar e divulgar.
Como começou a usar o novo conceito
(iniciativa própria ou após treinamento),
por quê.
• Caso tenha participado do treinamento,
quais os pontos positivos e negativos
deste.
• Caso tenha sido por iniciativa própria,
verificar se precisou de alguma ajuda e,
em caso positivo, como a procurou.
• que no novo conceito atendeu suas
expectativas, por quê.
• que não atendeu suas expectativas,
por quê.
• Comparar as notícias que esperava
encontrar com as que encontrou.
• Frequência de acesso.
• que procura e como procura.
• Facilidades e dificuldades encontradas.
• Mudanças na comunicação da
empresa a partir do uso do novo
conceito.
• Como imagina o novo conceito daqui a
alguns meses.
• Pontos a aprimorar na ferramenta.

Fonte: Adaptado de Costa; Leitão; Dias (2004)

4.3

Comparação dos métodos e instrumentos listados
Vermeeren et al. (2010), conduziram uma pesquisa onde noventa e seis

instrumentos e métodos de avaliação de UX foram descritos e categorizados, no
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entanto, não identificaram nenhum método ou experimento para avaliar a UX em sua
totalidade.
A partir desta pesquisa, Vermeeren et al. (2010) concluíram que a maioria dos
métodos se originam da academia, não requerem equipamentos ou softwares
especiais e podem ser aplicados individualmente com os usuários. Um terço dos
métodos são qualitativos, outro terço quantitativo e o outro terço misto. Quase
metade dos métodos podem ser usados no contexto de uso, fora do laboratório e
metade dos métodos não podem ser usados em estágios iniciais (sem produto ou
protótipo funcional).
A maioria dos métodos e instrumentos previamente selecionados apresentam
foco na avaliação das qualidades hedônicas visando cobrir aspectos da experiência
das pessoas com o sistema e não se limitar às qualidades pragmáticas, no entanto,
cabe ressaltar que as qualidades pragmáticas também são consideradas nesta
pesquisa.
Visando facilitar a comparação dos métodos e instrumentos previamente
apresentados, suas características foram organizadas nos quadros 06 e 07.
Além das características de cada método e instrumento, são também
apresentados os respectivos pontos fortes e fracos.
Para a avaliação da UX é relevante considerar o intervalo de tempo em que a
experiência ocorre, pois em um momento inicial, os usuários podem ter experiências
indiretas antes mesmo do seu primeiro contato com uma demo ou modelo
conceitual, e nesta pesquisa isso ocorre devido ao fato dos usuários que participarão
da avaliação da mudança do paradigma de interação já deterem conhecimento e
opiniões sobre o sistema ERP em sua forma atual.
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Quadro 06 – Características dos métodos e instrumentos para avaliação da experiência do
usuário
Método/Instrume
nto

AttrakDiff –
(HASSENZAHL,
et. al, 2008)
Emocards –
(DESMET,
2003)

Foco da
avaliação

Qualidade
pragmática;
Qualidade
hedônica;
Emoção

Estágio

Protótipos
Funcionais;
Produtos
Finalizados.
Protótipos
iniciais;
Protótipos
funcionais;
Produtos
Finalizados.
Conceitos;
Protótipos
funcionais;
Produtos
finalizados
Protótipos
Funcionais;
Produtos
Finalizados

Tipo de dado

Aplicações

Participantes

Quantitativo

Web-services;
Sistemas;
App’s

Um usuário
por vez

Qualitativo

Web-services;
Sistemas;
App’s

Um usuário
por vez

Qualitativo;
quantitativo

Web-services;
Sistemas;
App’s

Um usuário
por vez

Qualitativo e
Quantitativo

Web-services;
Sistemas;
App’s

Um usuário
por vez

Conceitos;
Protótipos
funcionais;
Produtos
finalizados
Protótipos
funcionais;
Produtos
finalizados

Quantitativo

Web-services;
Sistemas;
App’s

Um usuário
por vez

Quantitativo

Outros

Um usuário
por vez

PrEmo –
(DESMET,
2003)

Emoção

Método de
Valência –
(BURMESTER,
et. al, 2010)

Emoção

Affect Grid –
(RUSSEL,
WEISS e
MENDELSOHN,
1989).
PANAS –
(WATSON,
CLARK e
TELLEGEN,
1988).
AXE –
(GEGNER e
RUNONEN,
2012)

Afeto

Livre

Conceitos;
Protótipos
iniciais

Qualitativo

Web-services;
Sistemas;
App’s

Um usuário
por vez

Método de
Experiência de
Amostragem –
(CONSOLVO e
WALKER,2003)

Emoção

Protótipos
Funcionais;
Produtos
Finalizados

Qualitativo e
Quantitativo

Web-services;
Sistemas;
App’s

Um usuário
por vez

SIS – (WIMMER
et al., 2010).

Agradabilidade
;
Níveis de
estimulação

Protótipos
funcionais;
Produtos
finalizados

Qualitativo

Web-services;
Sistemas;
App’s

Um usuário
por vez

Escala de
atendimento de
necessidades –
Hassenzahl,
Diefenbach e
Göritz (2010)

Atendimento
de
necessidades

Protótipos
funcionais;
Produtos
finalizados

Quantitativo

Web-services;
Sistemas;
App’s

Um usuário
por vez

Afeto

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 07 – Pontos fortes e fracos dos instrumentos para avaliação da experiência do
usuário.
Método/Instrume

Pontos fortes

Pontos fracos

nto

AttrakDiff –
(HASSENZAHL,
et. al, 2008)

Emocards –
(DESMET,
2003)
PrEmo –
(DESMET,
2003)

Método de
Valência –
(BURMESTER,
et. al, 2010)
Affect Grid –
(RUSSEL,
WEISS e
MENDELSOHN,
1989).
PANAS –
(WATSON,
CLARK e
TELLEGEN,
1988).
AXE –
(GEGNER e
RUNONEN,
2012)

Método de
Experiência de
Amostragem –
(CONSOLVO e
WALKER,2003)
SIS – (WIMMER
et al., 2010).
Escala de
atendimento de
necessidades –
Hassenzahl,
Diefenbach e
Göritz (2010)

Instrumento bem estudado;
Aplicável a uma gama maior de
usuários;
Produz dados comparativos;
Avalia diferentes dimensões do
produto.
Rápido e fácil de aplicar;
Linguagem não-verbal (aplicável em
diferentes culturas, menos subjetivo).
Instrumento bem estudado;
Fácil de aplicar;
Linguagem não-verbal (aplicável
em diferentes culturas, menos
subjetivo);
Pode ser usado para medir
emoções mistas.
Rápido e fácil de aplicar;
Identificação emocional relevante de
aspectos do projeto;

Questionário longo.

Medem prazer e intensidade sem inferir que
emoção particular foi experimentada.
Desenvolvido para medir reações
afetivas à aparência visual;
Mede emoções estáticas mas não
dinâmicas (ex. uso de um produto);
Requer um computador.
Os projetistas precisam de uma
compreensão fundamental da emoção e
motivação com base no projeto.

Rápido e fácil de aplicar;
Eficiente para um número grande
de julgamentos;
Mede o fluxo da resposta afetiva

Menos confiável que questionário para
auto-relato de humor.

Barato;
Instrumento maduro;
Utilizado em diversos estudos
(muito citado).

Criado originalmente para o ambiente
clínico;
Linguagem verbal (limitado à língua,
mais subjetivo).

Não requer treinamento;
Informações profundas sobre o
contexto da vida real dos
participantes;
Permite aos usuários definirem
livremente suas avaliações e pontos
de intresse
Rápido e fácil de aplicar;

Não há dados sobre a avaliação de
conceitos complexos;
Demorado.

Requer elevado grau de esforço por parte do
usuário.

Avalia curtos períodos de
interação.

Abordagem recente;
Pouca validação.

Avalia o principal motivador de
experiências positivas

Os textos parecem um pouco distantes
da realidade de uso da tecnologia.

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4

Considerações sobre os métodos utilizados nesta pesquisa
Apesar da avalição da UX a ser realizada utilizar protótipos de baixa

fidelidade e até mesmo o curto tempo que os participantes poderão ter com o
contato com os protótipos, esta pesquisa selecionou métodos que considerem todos
os intervalos de tempo conforme apresentados por Roto, sendo considerado os
intervalos de tempo UX antecipada e momentânea em sua avaliação.
Visando

avaliar

a

experiência

do

usuário

além

das

preocupações

instrumentais e pragmáticas da usabilidade, e considerando as percepções e
sentimentos dos usuários em relação a um mediador, opta-se pelo instrumento
PANAS, pois é utilizado para avaliar a experiência do usuário em relação a emoção.
Em complemento, para mensurar o atendimento de necessidades, foi selecionado o
instrumento proposto por Hassenzahl, Diefenbach e Göritz (2010) devido ao fato de
ter sua validade comprovada pelos autores.
No que se refere à avaliação dos aspectos relacionados ao sistema ERP,
opta-se pelo questionário AttrakDiff pois é utilizado para mensurar a percepção do
usuário em relação aos aspectos hedônicos e pragmáticos. Em complemento a
avaliação da UX, devido ao método e os instrumentos selecionados anteriormente
considerarem a UX momentânea e pelo fato do protótipo a ser desenvolvido ser de
baixa fidelidade o que possibilita ocasionar impactos na avaliação UX, considera-se
também a abordagem da UX antecipada utilizando o método AXE por ser aplicada a
conceitos de produtos iniciais.
A seguir são apresentados o método e instrumento adicionados na avaliação
da experiência para auxiliar na compreensão da UX. Na seção 2.4 as questões de
usabilidade e desafios detectados nos sistemas ERP são apresentados e Lamberc
(2014) menciona à insuficiência de investigação no campo de ERP em relação à
usabilidade. Além disso, na seção 2.4 também foi realizada uma pesquisa de
literatura com o intuito de identificar artigos que descrevem avaliação da usabilidade
e ou a experiência do usuário em softwares de gestão empresarial, de todos os
estudos detectados os problemas da experiência do usuário estão relacionados a
usabilidade, visando contribuir com avaliação da usabilidade desta pesquisa o
instrumento System Usability Scale é adicionado.
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Devido ao fato do modelo conceitual estar relacionado a algo novo e/ou
desconhecido e existindo a possibilidade de identificar características de usuários
que são de grande interesse para o desenvolvimento de softwares e interfaces, e
além disso, tendo possibilidade de identificar possíveis tarefas do segmento
distribuição e logística que poderiam ser adaptadas ao novo conceito é adicionado o
Método de Explicitação do Discurso Subjacente (MEDS).
Os métodos e os instrumentos selecionados são aplicados no cenário
proposto, em que o sistema ERP está adaptado ao paradigma da Internet das
Coisas e atendem ao contexto da avaliação da experiência do usuário neste novo
cenário proposto.

.
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5

EXPERIMENTO DE AVALIAÇÃO DA UX EM SISTEMAS ERP NO
PARADIGMA DE IOT
Nesta seção apresenta-se o roteiro do experimento, contemplando o

recrutamento, recepção, introdução ao segmento, elaboração da demo e dos
cenários e a avaliação da UX por meio dos instrumentos e métodos definidos seção
4.3 de acordo com os seus respectivos intervalos de tempo estabelecido na UX,
sendo utilizado para UX Antecipada o modelo conceitual e para UX momentânea a
demo.
Cabe ressaltar que esta é a versão final do roteiro utilizado nesta pesquisa e
que alguns ajustes foram realizados em relação a sua versão inicial. Estes ajustes
ocorreram após a simulação, em caráter piloto, da avaliação da experiência do
usuário com um participante.

5.1

Objetivo do experimento
O objetivo deste experimento é qualificar a experiência antecipada e

momentânea do usuário em um cenário em que o sistema ERP está integrado ao
paradigma da IoT.
Para avaliação do modelo conceitual, considera-se a UX antecipada. Para a
avaliação da demo, considera-se UX momentânea.

5.2
Cenários para estudo comparativo da experiência de usuário em dois
paradigmas de interação – o tradicional e o IoT
Para cumprir o objetivo de compreender o impacto sobre UX quando se
embute um novo paradigma e transforma a atividade humana, realiza-se o
planejamento de um experimento de antecipação da UX com ERPs no paradigma da
IoT.
A partir do estudo bibliográfico, e com base na experiência profissional do
autor dessa dissertação em consultoria na área de distribuição e logística de
sistemas ERP, analisaram-se os diversos cenários de interação existentes de um
subsistema de ERP – o de distribuição e logística – com o intuito de definir cenários
adequados mais indicado para a comparação da experiência do usuário.
As seguintes características são consideradas:
•

Funcionalidades do sistema ERP em que há a possibilidade de
implementar o paradigma da Internet das Coisas;
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•

Funcionalidades do sistema ERP considerando o critério de suporte a
tarefa subseção 2.5, com a finalidade de assegurar a eficácia do
suporte as tarefas e a eficiência da conclusão da tarefa;

•

Funcionalidades do sistema ERP em que a IOT possa mudar a
experiência do usuário, em função dos achados da pesquisa relatada
na seção 2.4;

•

O momento no tempo, em relação à linha de tempo da experiência de
usuário em que a experiência específica ocorre ( ROTO et al,
2011),conforme apresentado na seção 4.1;

Devido ao fato de não terem sido identificadas tarefas no segmento de
distribuição e logística para serem utilizadas na avaliação da UX conforme pesquisa
realizada na seção 2.4 , desenvolve-se um modelo conceitual e a demo. Segundo
Preece, Roger e Sharp (2002), o modelo conceitual envolve a visualização do
produto proposto, com base nas necessidades dos usuários e outros requisitos
identificados, com o objetivo que os participantes possam compreender os cenários
propostos.
Considerando as características mencionadas anteriormente, estabelecemdois cenários de interação como suporte ao experimento.
Segundo Barbosa e Silva (2010) um cenário é “uma narrativa, textual ou
pictórica, concreta, rica em detalhes contextuais, de uma situação de uso da
aplicação, envolvendo usuários, processos e dados reais ou potenciais. ”
Cenários podem ser usados, no design de interação, nas diversas fases.
Neste trabalho, cenários são usados para explorar os diferentes paradigmas e
avaliar como eles satisfazem as necessidades e expectativas de seus usuários.
Segundo Rosson e Carrol (2002) apud (Barbosa e Silva, 2010), os elementos
característicos de um cenário são: ambiente ou contexto, atores, objetivos,
informações para o planejamento mental, ações ou comportamento observável,
eventos sejam visíveis ao ator ou ocultos, avaliação mental de interpretação da
situação.
Neste trabalho, os dois cenários descritos referem-se a uma mesma meta
operacional, mudando-se o paradigma de interação: um novo lote de um produto
deve ser fisicamente armazenado no estoque e esta movimentação de entrada tem
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que

estar

corretamente

refletida

no

sistema.

Por

isso, o

parágrafo

de

contextualização do cenário é igual para os dois cenários descritos.
5.2.1 Cenário A: Sistema ERP atual
Atores: João (estoquista), Pedro (gerente de estoque).
Pedro, responsável pela gestão do estoque da empresa, pretende obter uma
melhor organização do estoque e gerenciar o inventário diário, visando que os
produtos não sejam armazenados em locais errados ou, até mesmo, sejam deixados
nos corredores da empresa, e desta forma perdendo o controle do estoque.
A partir desta decisão, surgiu a necessidade de averiguar o saldo atual do
produto, antes de realizar o recebimento de um novo lote. Visando que este objetivo
ocorra, Pedro solicita a João que, ao recepcionar, conferir e verificar a validade das
mercadorias, acesse o sistema ERP, verifique o local de armazenamento e consulte
o saldo atual do produto. Após esta orientação, João acessa o sistema ERP para
consultar o saldo do produto, seleciona a opção pertinente e solicita a exibição das
informações.
Após a realização destas tarefas, João informa a Pedro o saldo atual do
produto e o local onde deverá ser armazenado. Pedro acessa o sistema ERP e
realiza o lançamento da movimentação de entradas da mercadoria. Ao selecionar a
opção pertinente aos movimentos internos, faz assim a inclusão dos produtos no
estoque.
Ao finalizar esta tarefa, Pedro solicita que João leve a mercadoria até o
estoque e armazene conforme definição, verificando se o saldo atual do produto está
correto.

5.2.2 Cenário B: Sistema ERP-IoT
Atores: João (estoquista), Pedro (gerente de estoque)
Em um cenário em que se utiliza o ERP integrado ao paradigma da Internet
das Coisas, Pedro, responsável pela gestão do estoque da empresa, decidiu
estabelecer alguns procedimentos para que seja possível obter uma melhor
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organização do estoque e gerenciar o inventário diário, visando que os produtos não
sejam armazenados em locais errados ou até mesmo deixados nos corredores da
empresa, e desta forma perdendo o controle do estoque.
A partir desta decisão, surgiu a necessidade de averiguar o saldo atual do
produto antes de realizar o recebimento de um novo lote, contudo, para que este
objetivo ocorra, Pedro solicita a João que ao recepcione, confira e verifique a
validade das mercadorias. Caso a mercadoria esteja nas condições desejadas, por
meio de um leitor de RFID, João realiza a leitura da etiqueta passiva de RFID fixada
na caixa da mercadoria. Após esta interação, no display do leitor de RFID são
apresentadas as informações de local de armazenamento, o saldo anterior e atual
do produto.
Ao finalizar esta tarefa, João leva a mercadoria até o estoque e armazena
conforme definição.

5.3

Público alvo
O experimento foi realizado com participantes selecionados, em amostra
não probabilística intencional.
Neste estudo, pela necessidade de discussão da UX e da evolução dos
paradigmas, optou-se por exigir experiência dos participantes com o sistema
ERP. Assim, os seguintes critérios são utilizados para seleção dos usuários:
•

Experiência com sistema ERP para realização de suas tarefas
profissionais igual ou maior que 1 ano, pois para medir a expectativa
do usuário em relação ao sistema ERP, é necessário que o usuário já
tenha tido alguma experiência profissional com sistemas similares;

•

Nunca ter utilizado um sistema ERP integrado ao paradigma da
Internet das coisas, para que se possa avaliar a UX antecipada.

•

5.4

Idade igual ou superior a 18 anos;

Materiais
Os seguintes recursos materiais foram confeccionados para uso no

experimento.
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5.4.1 Vídeo de introdução ao segmento de distribuição e logística
Visando contextualizar para os participantes que o modelo conceitual está
relacionado ao segmento de distribuição e logística, selecionou-se um vídeo1 com
duração de 45 segundos que demonstra um cenário em que os produtos serão
descarregados de um caminhão ao chegar no local de destino.

5.4.2 Instalação do sistema ERP para cenário ERP Atual
A versão nativa do sistema ERP (TOTVS 12) é instalada em um servidor que
atende as especificações mínimas em relação a hardware e softwares conforme
orientação do fornecedor do sistema.
A Figura 18 ilustra a topologia utilizada para a instalação do cenário.

Figura 18 - Arquitetura Cenário A

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a instalação e configuração do sistema ERP, produtos, local de estoque,
movimentos internos e endereçamentos são inseridos como dados de teste no
1

Disponível em youtube https://www.youtube.com/watch?v=P43G5Y72PjE
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sistema para que haja informações no momento em que o usuário realize a
interação. Além disso, é criado um perfil de usuário que acessa a todas as
funcionalidades pertinentes ao módulo.
Após a montagem deste cenário, foi produzido um vídeo de 59 segundos em
que apresenta o armazenamento de um novo produto ao estoque pelo sistema, além
da imagem do formulário do sistema ERP, também é apresentada a forma com que
o usuário interage.
A produção deste vídeo foi realizada com o intuito de contextualizar para os
participantes que a meta do ERP atual e do ERP-IoT é mesma, e que por eles
deterem conhecimento sobre o sistema ERP, não é necessária a realização da
interação.

5.4.3 Vídeo ERP-Iot
A partir de dois vídeos disponibilizados pela TOTVS em que utiliza-se o
sistema ERP-Iot, foi produzido um vídeo de 59 segundos que apresenta duas formas
de interação para armazenar um novo produto ao estoque. Na primeira, mostra-se o
uso de um leitor de RFID e na segunda apresenta-se o uso de um portal o qual
utiliza antenas de RFID. Cabe ressaltar que nas duas formas de interação foram
utilizadas etiquetas de RFID para a leitura dos produtos.
O vídeo é utilizado para auxiliar os participantes a compreender o cenário
proposto, e devido ao alto investimento que seria necessário para criação de um
protótipo de alta fidelidade.

5.4.4 A Demo ERP-Iot
Desenvolveu-se uma aplicação demonstradora (“demo”) do conceito de ERP
com paradigma IoT, para que os participantes tivessem a oportunidade de
efetivamente interagir com este novo conceito.
O mesmo equipamento, versão, e configuração do cenário sistema ERP atual
são utilizados e instalados conforme informado na seção 5.4.2. No entanto, visando
integrar o sistema ERP ao paradigma da Internet das coisas, algumas adaptações
foram realizadas.
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O principal componente utilizado para adaptação nesta pesquisa é a
plataforma de baixo custo denominada Raspberry Pi. Segundo Crotti(2013), o
Raspberry Pi é um minicomputador com potencial de processamento significativo
com o objetivo de estimular o ensino da ciência da computação em universidades e
escolas.

Figura 19 - Placa do Raspberry Pi

Fonte: CROTTI, Y. et al., 2013, p. 2.

Para o desenvolvimento deste modelo conceitual são adicionados às duas
portas USB do minicomputador uma interface de rede sem fio padrão 802.11b/g/n e
um dispositivo leitor de RFID.
A Figura 20 ilustra de maneira resumida a arquitetura do cenário em que o
sistema ERP está integrado ao paradigma da Internet das Coisas. A interação iniciase quando o usuário aproxima o cartão ao leitor de RFID para identificar o objeto. A
informação da tag é lida por meio de uma aplicação desenvolvida em Python que
envia por meio da rede sem fio a um webservice, o qual processa um novo
armazenamento do produto ao estoque conforme identificado pela etiqueta, e que
posteriormente é apresentado ao usuário por meio de um display as informações de
saldo anterior do produto em estoque, local de armazenamento e saldo atualizado
do produto em estoque.
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Figura 20- Arquitetura Cenário B

Fonte: Elaborado pelo autor

Este cenário foi elaborado para que os participantes tivessem a oportunidade
de realizar interações com este novo conceito, pois não seria possível disponibilizar
os protótipos que foram apresentados por meio de vídeo contextualizando o sistema
ERP integrado ao paradigma da IOT.

5.4.4.1 Apresentação dos Cenários
Os cenários foram apresentados aos participantes usando-se os dois vídeos
que têm o mesmo tempo de duração, o primeiro é referente ao sistema ERP em sua
forma nativa (seção 5.4.2) e o segundo é o sistema ERP integrado ao paradigma da
IoT (seção 5.4.3) .
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5.5

Métodos
Nesta seção, apresenta-se a abordagem para avaliar a UX antecipada e

momentânea com o ERP-IoT.
A escolha dos métodos e instrumentos foi guiada pelo conceito estabelecido
para a UX como um fenômeno holístico, subjetivo, relacionado ao usuário em
contato ao conceito e dinâmico.
Conforme seção 4.3, os instrumentos e métodos foram selecionados pelos
seguintes critérios:
•

por possibilitarem a avaliação da UX, em seus aspectos de qualidade
hedônica, bem como aspectos de qualidade pragmática (usabilidade e
utilidade, atendimento de necessidades);

•

por avaliar conceitos e protótipos em fase inicial do ciclo de vida;

•

por

capturar

informações

relevantes

para

as

equipes

de

desenvolvimento sobre como futuros usuários podem experimentar e
valorizar o conceito de um produto ou serviço;
•

por considerar abordagens adequadas ao tratamento qualitativo da
experiência;

•

por considerar a natureza temporal da UX, em especial a antecipada e
a momentânea;

•

por serem de natureza complementar em relação à avaliação de UX.

A partir do estudo na seção 4.3, foram selecionados os seguintes métodos e
seus instrumentos:
•

AXE

•

PANAS

•

Escala de atendimentos de necessidades

•

Attrakdiff

•

SUS

•

MEDS
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A Figura 21 apresenta uma visão geral das etapas da pesquisa, que são
detalhadas nas seções seguintes, e dos métodos e instrumentos utilizados em cada
passo da avaliação da UX nesta pesquisa.

Figura 21 - Etapas da Avaliação da UX

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.5.1 Etapa 0: Preparação do experimento
Algumas atividades foram realizadas antes do experimento.
•

Preparação do local de aplicação

•

Considerações dos aspectos éticos

•

Screening e recrutamento

•

Experimento piloto

5.5.1.1 Local de Aplicação
Diversos locais foram adaptados para a realização do estudo devido ao fato
dos participantes solicitarem locais mais acessíveis facilitando a sua locomoção afim
de que pudessem colaborar com a pesquisa. O pesquisador fica posicionado ao lado
do participante, conforme ilustra a Figura 22

Figura 22 - Ambiente Experimental

Fonte: Elaborado pelo autor

76

Figura 23- Foto do Ambiente Experimental

Fonte: Elaborado pelo autor

Este modelo foi adotado para que o pesquisador pudesse moderar o teste:
apresentar os vídeos ao participante, auxiliá-lo no preenchimento dos instrumentos e
no uso da demo.
Durante o experimento, as interações são registradas utilizando duas
câmeras filmadoras, câmera 1 - Canon 70D com lente 17-50 Sigma e câmera 2 Canon t3i com lente 50mm Canon, sendo uma focada para registrar a expressão
facial e fala dos participantes e a outra para observar os movimentos e a maneira
que os participantes atuam.

5.5.1.2 Consideração dos aspectos éticos
A Resolução no. 510, de 07 de Abril de 2016 “dispõe sobre as normas
aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos
metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os
participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos
maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta Resolução. ”
Segundo o Artigo 1º, parágrafo único, item I, “ Não serão registradas nem
avaliadas pelo sistema CEP/CONEP: I – pesquisa de opinião pública com
participantes não identificados; ”.
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Por pesquisa de opinião pública, a mesma resolução explicita em seu Artigo
2º:
“XIV – pesquisa de opinião pública: consulta verbal ou escrita de caráter
pontual, realizada por meio de metodologia específica, através da qual o
participante, é convidado a expressar sua preferência, avaliação ou o sentido que
atribui a temas, atuação de pessoas e organizações, ou a produtos e serviços; sem
possibilidade de identificação do participante; “
Desta forma, dada a natureza dos métodos aplicados e garantindo-se o
anonimato do participante, o protocolo de pesquisa não foi submetido a Comitê de
Ética em Pesquisa. Foi conduzido o processo de consentimento livre e esclarecido,
garantindo-se seus direitos conforme o Artigo 9º da Resolução 510.
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado aos participantes
pode ser encontrado no Apêndice I.
Antes da execução das tarefas, os participantes selecionados foram
informados sobre o experimento, leram e assinaram o termo de consentimento
autorizando a gravação de áudio e vídeo.

5.5.1.3 Recrutamento dos participantes
A seleção dos participantes da pesquisa foi feita para atender aos critérios de
público alvo. Candidatos preencheram o questionário de perfil apresentado no
Apêndice II.
O recrutamento dos participantes ocorreu de duas maneiras. A primeira foi
usando-se a rede de contatos profissionais que deram indicações de pessoas e
empresas com o perfil escolhido ou o interesse em conhecer sobre este novo
conceito. A segunda forma, enviou-se por e-mail um convite para os alunos do
Mestrado Profissional do IPT participarem da pesquisa.

5.5.1.4 Experimento piloto
Um estudo piloto foi realizado com o intuito de testar o procedimento
experimental. O sujeito do experimento é uma assistente de e-commerce de uma
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rede de lojas especializadas em moda feminina. A entrevista foi gravada com o
consentimento da participante e todo o roteiro estabelecido foi aplicado.
A entrevista piloto indicou mudanças nos instrumentos para facilitar o
processo de aplicação.
Cabe ressaltar que os instrumentos apresentados nesta dissertação são a
sua versão final.
5.5.2 Etapa 1 - Contextualização
Esta etapa é composta por três atividades cuja finalidade é contextualizar
para os participantes a maneira que a UX é avaliada, o segmento empresarial
proposto para o uso do novo conceito e a forma que a meta operacional é realizada
atualmente no sistema ERP.
A primeira atividade contempla recepcionar, informar a maneira que a
experiência do usuário é avaliada e solicitar ao participante o preenchimento do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
A segunda atividade é apresentar o vídeo ao participante conforme elaborado
na seção 5.4.1 com o objetivo de contextualizar o segmento empresarial e o
ambiente proposto para o uso do novo conceito.
Nesta última atividade é apresentado o vídeo elaborado na seção 5.4.2 para
contextualizar o participante da forma atual que a interação ocorre para atingir-se a
meta operacional. Apesar do fato da meta operacional ser a mesma, o paradigma de
interação é diferenciado, uma vez que utiliza-se o sistema ERP em sua forma nativa,
cabe ressaltar que a avaliação da UX para este cenário, o do sistema ERP atual,
não é considerada nesta pesquisa, porém este vídeo auxilia o participante na
avaliação do novo conceito e também na sua forma de interação.

5.5.3 Etapa 2 - Avaliação da UX antecipada no cenário ERP-IoT
Inicialmente é apresentado ao participante o vídeo elaborado na seção 5.4.3
que demonstra o cenário ERP-Iot , ao visualizar este vídeo, o participante
compreende o conceito por meio do uso de estímulos visuais e realiza a avaliação
imaginando uma determinada situação e revela suas atitudes e práticas de uso.
Após a apresentação deste vídeo para o participante, as seguintes etapas são
realizadas para a avaliação da UX antecipada no cenário ERP-Iot:
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a) Aplicação do AXE
•

Nesta etapa, o elemento principal da avaliação da experiência
antecipada consiste em uma folha que contém os pares de imagens e
escalas. Segundo Gegner e Runonen (2012), estes pares de imagens
referem-se a estímulos para ajudar os participantes a refletirem e
expressarem suas experiências, atitudes, opiniões e crenças em
relação a um determinado conceito.

•

Nesta etapa foram adicionados dois pares de imagens, conforme a
recomendação dos autores do AXE, relacionados ao conceito
específico que se deseja avaliar.
Borgia (2014) menciona que duas principais preocupações com
aplicações de IoT são a colaboração da IOT em minimizar custos e
otimizar os custos operacionais e o aspecto da segurança sendo esta
uma das principais preocupações quando se trata de tecnologia.
Assim, foram inseridos dois pares de imagens significativas destes
dois aspectos, custos e segurança.

•

Cada par de figura foi impresso em uma folha de sulfite
separadamente, plastificada para possibilitar o seu reuso. No
preenchimento do método o participante utiliza um pincel marcador
para quadro branco.
Esta folha é apresentada a cada participante, provocando sua
expressão dos aspectos experienciais que ele ou ela percebe. É
solicitado ao participante indicar qual das imagens apresentadas a ele
ou ela representa melhor o conceito. Uma vez que a marca foi
desenhada em uma escala, ele ou ela é convidado a explicar por que
ele ou ela associou o conceito mais com a imagem A ao invés B. Após
esta explicação é solicitado ao participante que indique com uma seta
a sua preferência pela direção a ser tomada para melhorar o conceito.
Exemplo de marcação fora do experimento realizado.

b) Análise de dados
•

Os

dados

são

analisados

considerando

o

modelo

analítico

disponibilizada por Gegner e Runonen (2012), utilizando-se o software
MAXQDA para auxiliar na análise dos dados.
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Figura 24- Modelo Analítico

Fonte: Gegner e Runonen (2012)

•

Todas as entrevistas são transcritas. Trechos das falas dos
participantes

relevantes

são

recortados

pelo

pesquisador

e

classificados nas categorias propostas por Hassenzahl e adotadas por
Gegner e Runonen, conforme o modelo analítico na Figura 24
(características percebidas, atributos associados, consequências
antecipadas, sugestões, não desejado e meta. As características
percebidas referem-se a atributos e consequências associadas a um
determinado contexto. As declarações dos participantes relacionadas
a

este

conceito

são

classificadas

em

conteúdo,

interação,

funcionalidade e apresentação.
•

Os atributos associados referem-se as impressões dos participantes
conectados com serviços e interfaces relacionados ao conceito, sendo
classificados em necessidades pragmáticas e hedônicas.

•

As

consequências

antecipadas

referem-se

principalmente

os

julgamentos relacionados ao contexto, sendo classificados em
atratividade ou mudança comportamental.
•

As sugestões também foram registradas, sendo classificadas em
meta, não desejado e soluções.

•

Analise do preenchimento dos pares de imagens e escalas de cada
participante.
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•

Meta-conceito, modelo, etc

5.5.4 Etapa 3 - Avaliação da UX momentânea no cenário ERP-IoT
Nesta etapa, a aplicação demonstradora (“demo”) descrita na seção 5.4.4 é
apresentada aos participantes, para que eles realizem a tarefa de inserção de dois
produtos dados.
O participante poderia repetir a ação de passar o cartão na leitora à vontade,
simulando a inserção de produtos no estoque. Após a realização desta tarefa por
diversas vezes, apresenta-se ao participante a integração existente com o sistema
ERP, na qual se consulta o saldo de produto, atualizado pelas inserções feitas pelo
participante de forma a identificar todas as inserções que foram realizadas com a
demo.
Devido ao fato que a avaliação da experiência do usuário ocorre após o
participante usar a demo, permitindo desta maneira a reflexão

sobre

uma

experiência no cenário ERP-IoT, a qual possibilitaria a avaliação deste episódio
específico, define-se esta avaliação da UX como momentânea.
A experiência com a demo é avaliada com os métodos Panas, Escala de
atendimento de necessidades, Attraktdiff e SUS. O primeiro método é o PANAS
utilizado na avaliação de afeto e emoção. Em complemento, visando medir o
atendimento de necessidade usa-se o método Escala de atendimento a
necessidades proposto por Hassenzahl, Diefenbach e Gortiz (2010).

O terceiro

método é Attrakdiff utilizado para mensurar a atratividade do novo conceito e a
experiência do uso. Em complemento, para avaliar a usabilidade do novo conceito
utiliza-se o System Usability Scale(SUS).
Os instrumentos associados a estes métodos são longos e exigem a
manipulação de diversas folhas de papel. A experiência piloto sugeriu a
consolidação desses instrumentos em um formulário elaborado no Google Forms.
Os participantes preencheram sua opinião usando um tablet. Essa providência não
apenas melhorou a forma de coleta dos dados mas também facilitou sua análise.
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5.5.5 Etapa 4 - Entrevista
Nesta etapa, realiza-se uma entrevista com o participante, com o objetivo de
identificar suas aversões, desejos, expectativas, gostos e dificuldades em relação ao
novo paradigma proposto.
A entrevista é o do tipo semiestruturada, sendo realizada presencialmente,
como uma conversa natural entre duas pessoas. O roteiro da entrevista foi
elaborado usando-se o método MEDS, considerando os blocos temáticos conforme
mencionado por COSTA, LEITÃO e DIAS (2004) e apresentado no Apêndice III.
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6

RESULTADOS
Neste capítulo, apresentam-se os resultados do experimento. Inicialmente,

discute-se o processo de análise e os resultados de cada método aplicado.
Em seguida, discute-se o resultado do experimento como um todo,
apresentando os achados a respeito da experiência de usuário com o novo
paradigma de IoT em sistemas ERP.
Finalmente, tecem-se considerações a respeito da capacidade de cada
método de capturar a experiência de usuário.

6.1

Sujeitos do experimento
Os sujeitos participantes da pesquisa são pessoas com o perfil descrito nas

figuras 26 a 31. Um total de dez participantes com idades, cargos e funções
diferentes foram selecionados para participar efetivamente da pesquisa conforme
apresentado no Quadro 08.

Figura 25 - Faixa Etária

Fonte: Elaborado pelo autor com Google Forms
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Figura 26 - Escolaridade

Fonte: Elaborado pelo autor com Google Forms

Figura 27 - Sexo

Fonte: Elaborado pelo autor com Google Forms

Figura 28 - Tempo de Trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor com Google Forms
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Figura 29 - Conhecimento sobre IoT

Fonte: Elaborado pelo autor com Google Forms

uso

Figura 30 - Uso do sistema ERP adaptado a alguma tecnologia que facilitou o seu

Fonte: Elaborado pelo autor com Google Forms
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Quadro 08 - Perfil dos participantes
ID

Faixa Etária
(anos)

Escolaridade

Sexo

Nível de
Experiência no
Segmento

Nível de
Experiência com
Sistema ERP

Campo de
Atuação

Tempo de
Trabalho

Conhecimento
sobre IoT
( 1 – muito
baixo e 5 muito alto)

#1

30-40

Superior

M

Mais de 5 anos

Mais de 5 anos

30-40

Superior

M

De 3 a 5 anos

Mais de 5 anos

Mais de 10
anos
Mais de 10
anos

4

#2

4

Sim

#3

51-60

M

Mais de 5 anos

De 3 a 5 anos

Não

41-50

M

Mais de 5 anos

Mais de 5 anos

2

Sim

#5

30-40

Superior

M

De 3 a 5 anos

Mais de 5 anos

Logística de
Distribuição
Outros

2

Sim

#6

18-29

Superior

F

Mais de 5 anos

Mais de 5 anos

Comercial

3

Sim

#7

30-40

Superior

M

Mais de 5 anos

Mais de 5 anos

3

Sim

#8

18-29

Superior

F

De 3 a 5 anos

De 1 a 2 anos

De 3 a 5 anos

3

Sim

#9

41-50

Superior

M

Mais de 5 anos

Mais de 5 anos

Sim

Superior

M

Mais de 5 anos

Mais de 5 anos

Mais de 10
anos
Mais de 10
anos

3

#10 51-60

Logística de
Distribuição
(TI)
Logística de
Distribuição
Logística de
Distribuição
Logística de
Distribuição

Mais de 10
anos
Mais de 10
anos
Mais de 10
anos
Mais de 10
anos
Mais de 10
anos

3

#4

Ensino
Médio
Mestrado

Logística de
Distribuição
Desenvolvime
nto de
Sistemas
Transporte

Já utilizou
alguma
implementação
que facilitou o
uso em sistema
ERP?
Não

1

Sim
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6.2

Resultados de UX Antecipada
Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos da aplicação do método

AXE para avaliação de experiência antecipada.
Para análise dos dados, os comentários dos participantes são transcritos.
Usando-se o software MAXQDA, as falas dos participantes são categorizadas em
características

percebidas

do

produto,

atributos

associados,

consequência

antecipada, melhoria do conceito e dentro de cada uma dessas categorias, nas
dimensões propostas por Gegner e

Runonen, conforme apresentado na seção

4.2.7.
As opiniões de cada participante são representadas no Quadro 09, na forma
de um círculo colorido, em que cada cor corresponde a um participante. A posição
do círculo na linha que une um dado par de imagem é cópia do que o participante
marcou no formulário a ele apresentado e significa a associação feita pelo
participante entre o significado da imagem e a sua visão sobre o conceito de ERPIoT.
A seta também é cópia da marcação do participante e indica a direção que,
em sua opinião, a evolução do conceito deve seguir.
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Quadro 09 - Opiniões AXE
#

1

2

Imagem

89

3

4

5

90

6

7

8

91

9

10

11

92

12

13

Fonte: Elaborado pelo autor
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6.2.1 Categoria “Características percebidas do produto”
Nesta categoria, foram agrupadas opiniões relacionadas às dimensões de
conteúdo, interação, funcionalidade e apresentação.
6.2.1.1 Conteúdo
A categoria conteúdo expressa o ponto de vista dos participantes sobre a
atividade para a qual o conceito é idealizado, sendo importante destacar que essa
opinião pode indiretamente refletir a utilidade percebida ou aceitação do conceito.
Foram identificados 35 segmentos relacionados ao conteúdo.
Os participantes relatam o potencial de crescimento dos negócios com o uso
do conceito devido a automatização do processo por meio da tecnologia.
A imagem 13 provocou a percepção de possíveis benefícios financeiros que
podem ser obtidos ao aderir ao novo conceito, independentemente do segmento:
“... o conceito é algo que vai ser tão simples que vai atribuir mais lucro
né na indústria ou em qualquer outro setor”. (participante #8)
Além disso, a imagem 5 promoveu o comentário do participante #8 sobre os
possíveis impactos relacionados as questões psicológicas e a melhora na qualidade
de vida no âmbito pessoal:
“Com

esse novo

conceito

as pessoas...

elas

seriam menos

estressadas, elas teriam mais vontade de ter um momento de lazer.
Normalmente com as dificuldades do trabalho acaba levando para a
vida pessoal, o estresse, o emocional, o psicológico e as vezes acaba
esquecendo um pouco da nossa vida pessoal com o tanto que a gente
de dedica ao profissional e com o conceito que facilite o nosso
profissional vai fazer com que ... Tenhamos vontade de fazer outras
coisas do nosso lado pessoal. ” (participante #8)

6.2.1.2 Interação
Sob o aspecto de interação foram classificadas falas que continham
descrições da qualidade da interação.
Foram identificados 45 segmentos. Os participantes relatam que o conceito
ERP-IoT poderia apresentar um processo mais estabilizado em relação ao sistema
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ERP atual e por consequência proporcionaria mais calma as pessoas no âmbito
corporativo e pessoal.
Os participantes mencionaram que, com o uso do novo conceito, obter-se-ia
vantagens relacionadas a agilidade, rapidez, eficiência e facilidade na realização da
tarefa, fatores de vantagem do novo conceito sobre a atual tecnologia, do ponto de
vista pragmático.
A imagem 7 promoveu o comentário do participante #10 sobre os possíveis
impactos na qualidade da interação:
“Essa aqui eu associo ao nível de concentração exigido para execução
da tarefa de uma forma ou de outra, ao passo que por uma questão de
qualidade de vida e até mesmo de aproveitamento do potencial do ser
humano, ele tem que estar um pouco mais tranquilo para que ele possa
aproveitar do seu potencial.” (participante #10)

6.2.1.3 Funcionalidade
Sob a categoria característica funcionalidade foram agrupadas opiniões
referentes às funções que a aplicação tem ou deveria ter, sendo identificado 1
segmento.
A imagem 5 provocou preocupação com a possibilidade de o usuário não
compreender as funções disponíveis ao utilizar o novo conceito, sugerindo que a
tecnologia de IoT pode ser muito abstrata:
“...esta tecnologia pode ser um mistério... em muitas situações você vai
ter alguém operando este equipamento, sem entender exatamente o
que está acontecendo, não domina a tecnologia, mas domina a
operação e por esse sentido a abstração representou melhor o
sentimento...”. (participante #9)
6.2.1.4 Apresentação
Sob a categoria apresentação foram associadas as opiniões relacionadas
com a aparência do conceito, sendo identificados 3 segmentos.
Os participantes associaram ao novo conceito os atributos de beleza e
profissionalismo na exposição.
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A imagem 4 provocou percepção de vantagem do novo conceito em relação
ao atual do ponto de vista estético:
“Comparando as duas, uma forma melhor de você apresentar o seu
produto. ... consegue passar um profissionalismo melhor. ” (participante
#7)

6.2.2 Categoria “Atributos Associados”
Nesta categoria são agrupadas opiniões relacionadas ao atendimento das
necessidades pragmáticas e hedônicas.
6.2.2.1 Atendimento às necessidades pragmáticas
Sob esta categoria foram classificadas falas que indicam a percepção do
usuário da capacidade de o novo conceito apoiar a execução de uma determinada
tarefa, nos aspectos de utilidade e usabilidade.
Foram identificados 28 segmentos. Os participantes relatam a utilidade do
novo conceito nas diversas áreas de aplicação do ERP, não restritas à área de
distribuição e logística. Além disto, os participantes citam que com o uso do novo
conceito se obteria efetividade, clareza, organização, facilidade de navegação e
padronização, o que identifica os fatores de vantagem desta tecnologia sobre a
anterior, no aspecto de suporte à tarefa do ponto de vista pragmático.
A imagem 9 provocou percepção sobre a vantagem desta tecnologia sobre a
atual do ponto de facilidade de navegação:
“Essa eu associo que as sinalizações elas sejam mais efetivas, não
seja possibilidades, não seja jogo, e que ela tenha uma determinação
clara quando está positivo e quando não”. (participante #10)
6.2.2.2 Atendimento às necessidades hedônicas
No que se refere às características hedônicas as falas foram classificadas nas
dimensões estimulação, evocação e identificação.
Na dimensão estimulação foram classificadas as falas referentes à
capacidade percebida de o novo conceito motivar o uso:

abrangendo aspectos

como a novidade percebida, aprendizado, engajamento, entusiasmo e diversão. Os
participantes mencionam que os usuários estariam relaxados, tranquilos e até
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mesmo mais seguros ao utilizar o novo conceito pois não estariam preocupados em
que algo de errado pudesse ocorrer.
A imagem 7 provocou reflexão sobre o nível de concentração que os usuários
terão ao utilizar o novo conceito e a possibilidade de um melhor aproveitamento dos
profissionais devido ao fato da realização de suas tarefas de uma forma menos
desgastante:
“Essa aqui eu associo ao nível de concentração exigido para execução
da tarefa de uma forma ou de outra, ao passo que por uma questão de
qualidade de vida e até mesmo de aproveitamento do potencial do ser
humano, ele tem que estar um pouco mais tranquilo para que ele possa
aproveitar do seu potencial.” (participante #10)
Na dimensão evocação foram classificadas falas referentes à capacidade de
o novo conceito provocar as memórias, sendo considerado eventos passados,
relacionamentos

ou

pensamentos

importantes

para

os

participantes.

Os

participantes mencionaram que com o uso do novo conceito seria possível os
usuários terem a percepção de vitória e felicidade em relação ao modelo atual, o
qual foi considerado um processo que tenha ficado parado no tempo e se tornado
arcaico.
A imagem 10 provocou reflexão da participante #8 em relação a percepção de
vitória.
“Eu vejo como pessoas que ganharam algo, venceram, pessoas felizes
comemorando o seu mérito ... esboça pessoas felizes comemorando o
mérito delas, por executar uma boa função.” (participante #8)
Na dimensão identificação foram classificadas as falas referentes à
capacidade de o novo conceito evocar sentimentos de pertencimento e de
identidade dos participantes.
A imagem 11 provocou reflexão aos participantes em relação a percepção de
equipe e time devido a integração das pessoas que estão envolvidas ao processo,
no entanto, apenas três participantes mencionaram, o que identifica o fato do
paradigma da IoT não ter o seu valor efetivo fornecido e o consenso estabelecido.
“Para mim é a equipe.” (participante #1)
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“Porque ninguém faz nada da vida sozinho, ... é um conceito de time,
de time vencedor.” (participante #2)
“É que nesse processo não existe vitória isolada, apesar de todo ... é
por mais que você tenha posições específicas em relação ao
gerenciamento, gestão e etc. mas ela sinaliza para efetivo sucesso e
conta com uma integração das pessoas que estejam envolvidas, não é
uma coisa que é para se fazer única”. (participante #10)

6.2.3 Categoria “Consequências Antecipadas”
Nesta categoria são agrupadas opiniões relacionadas à percepção dos
participantes sobre os impactos da tecnologia.
Esta

categoria

tem

as

dimensões

de

atratividade

e

de

mudança

comportamental.
6.2.3.1 Atratividade
No que se refere à dimensão atratividade, foram reunidas falas que continham
a percepção dos participantes sobre o que, no novo conceito, o torna atraente para
seus consumidores.
Os participantes associaram ao novo conceito os atributos de melhoria do
processo, mitigar riscos, maior segurança, profissionalismo e tarefas bem
executadas, sendo que estes atributos poderiam trazer a satisfação profissional dos
usuários devido a melhora do novo conceito em relação ao modelo atual, e em
consequência poderia incentivá-los a se especializarem profissionalmente:
“No sentido de perfeição, de algo que foi bem-acabado, bem produzido,
a beleza plástica do processo.” (participante #9)
“acredito que o conceito vai atrair a vontade das pessoas de se
especializarem mais naquela profissão que exercem” (participante #8) .

6.2.3.2 Mudança Comportamental
Sob a dimensão mudança comportamental foram classificadas falas que
sugerem que o conceito introduz mudança na forma de agir e de pensar.
Os participantes associaram ao novo conceito atributos relacionados a um
maior tempo que poderia ser disponibilizado no âmbito pessoal devido a melhora na
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execução das tarefas no ambiente de trabalho conforme mencionado nas seções
6.2.2.1 e 6.2.2.2. Os participantes mencionam que o conceito pode liberar tempo
para os profissionais se dedicarem a novos projetos relacionados à empresa,
conforme menciona o participante #1.

“Com certeza essa imagem que transfere mais tranquilidade, você
consegue realizar muito mais tarefas e tem uma imagem de trabalho
bem feito, tranquilidade para realizar essa tarefa o aumento de
produtividade te sobra algum tempo de lazer ou algo similar.
”. (participante #1)

6.2.4 Categoria “Melhoria do conceito”
Segundo Gegner e Runonen (2012), nesta categoria devem ser agrupadas
opiniões relacionadas as potencias melhorias, ou seja, expectativas e desejos, e
conhecimento aprimorado sobre as práticas atuais.
Esta categoria tem as dimensões de sugestões, não desejado e meta-.
6.2.4.1 Sugestões
Sob a dimensão sugestões foram classificadas falas que continham
impressões sobre o conceito e sugestões para sua melhoria.
Os participantes mencionaram que a tecnologia aplicada ao novo conceito
poderia ser utilizada em uma variedade de segmentos e tarefas.
Sugeriu-se que existe a possibilidade de automatizar ainda mais o conceito
apresentado, com o uso de esteiras e portais; sugeriu-se ainda que quanto menor a
interação humana maior a confiabilidade das informações:
"Ali tinha uma pessoa carregando carrinho mas poderia ter uma esteira
e passaria em um gate automaticamente. ...

Eu acho que para

armazém quanto menos interação humana tiver é mais assertividade,
na automatização de sistemas eu vou ter menos erro”. (participante #6)
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6.2.4.2 Não desejado
A dimensão não desejado deve agrupar falas que indicam características que
os participantes consideram indesejáveis.
Esta dimensão não foi mencionada pelos participantes, o que sugere que o
fato de o paradigma da IoT não estar implantado e haver um desconhecimento de
sua operação, a expectativa de aceitação é alta.
.

6.2.4.3 “Meta-”
No que se refere à categoria meta- foram classificadas falas que continham
trechos que tratam do paradigma de IoT ou dos sistemas ERP, não diretamente
relacionadas com o conceito.
Esta dimensão não foi mencionada pelos participantes, o que sugere haver
um desconhecimento do paradigma de IoT.
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6.3

Resultados Experiência momentânea

6.3.1 PANAS
A escala PANAS apresentou informações significativas em relação a maneira
com que os participantes se sentiram após o uso da demo, pois foi possível
identificar que os afetos positivos foram sentidos sem nenhum tipo de agrupamento
conforme ilustrado na Figura 31 e os afetos negativos foram sentidos pelos
participantes com uma menor relevância conforme ilustrado na Figura 32.
Figura 31 - Afetos Positivos

Afetos Positivos
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1 - muito pouco ou nada

2 - um pouco

4 - muito

5 - excessivamente

Fonte: Elaborado pelo autor

3 - moderadamente
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Figura 32 - Afetos Negativos

Afetos Negativos
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Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 33 ilustra que todos os afetos negativos foram classificados pela
maioria dos participantes como muito pouco ou nada ou um pouco. Os afetos
positivos são classificados em sua maioria como muito ou excessivamente. A
palavra atento apresentou o maior valor de relevância, podendo esta palavra estar
associada ao entendimento dos participantes em relação a acurácia do novo
conceito.

Figura 33 - Análise PANAS
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6.3.2 Escala de atendimento de necessidades
Com relação a escala de atendimento de necessidades, a Figura 34 ilustra
que os participantes classificaram as sete necessidades humanas relacionadas ao
uso da tecnologia em muito ou excessivamente.
Apenas o critério independência autônoma teve respostas divididas, sendo
que 4 participantes classificaram em muito pouco ou nada e um pouco e 6
classificaram em muito. Esta divisão de opiniões pode estar associada ao fato do
novo conceito ser pouco conhecido e devido a mudança do paradigma de interação.

Figura 34 - Análise escala de atendimento das necessidades

Fonte: Elaborado pelo autor

6.3.3 Attrakdiff
A análise dos dados da avaliação da experiência do usuário do instrumento
Attrakdiff foram obtidas por meio da ferramenta online Attrakdiff (attrakdiff.de). Para
demonstrar os resultados referentes a experiência do usuário sobre o paradigma da
IoT

com os sistemas de gestão empresarial, as seguintes análises são

apresentadas.
A Figura 35 ilustra tanto a relação dos valores médios das dimensões de
qualidade pragmática e qualidade hedônica. Por meio desta figura é possível
observar que a experiência do usuário está classificada como bastante desejada. O
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retângulo de confiança da experiência do usuário foi classificado como grande, isso
significa que os usuários não são unânimes em suas classificações em relação as
qualidades pragmáticas e hedônicas, no entanto, o retângulo de confiança
permanece na parte central do quadrante desejado.
Figura 35 - Apresentação do portfólio

Fonte: Elaborado pelo autor com attrakdiff.de

A Figura 36 ilustra as médias das dimensões qualidade pragmática, qualidade
hedônica-estímulo, qualidade hedônica-identidade e atratividade, sendo importante
destacar que as quatros dimensões apresentaram valores superiores à média.
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Figura 36 - Diagrama de valores médios

Fonte: Elaborado pelo autor com attrakdiff.de

A Figura 37 ilustram os valores médios dos pares de palavras. Os valores
extremos são de particular interesse, pois apresentam as características com maior
evidência. O atributo com maior valor classificado pelos participantes é o “prático”,
sendo importante destacar que quase todos os atributos estão acima da média,
exceto o par de palavras “técnico – humanizados”, cujo o valor foi inferior a zero.
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Figura 37- Descrição de pares de palavras

Fonte: Elaborado pelo autor com attrakdiff.de

6.3.4 System Usability Scale
A avalição da usabilidade por meio do instrumento System Usability Scale
(SUS) apresentou resultados significativos, sendo importante ressaltar que todos os
participantes relataram que concordam ou concordam totalmente que gostaria de
utilizar este sistema com frequência, acham o sistema fácil de usar, as funções do
novo conceito estão bem integradas, imaginam que a maioria das pessoas
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aprendem a usar este sistema rapidamente, gostam da forma de interação e se
sentem confortáveis com o novo conceito.
A Figura 38 ilustra que de acordo com o estudo de Sauro (2011) , a avaliação
do novo conceito foi acima da média por ter apresentado um score de média de
76,5.
Figura 38- Score SUS
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Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 39 ilustra a planilha utilizada para a realização do cálculo do score
SUS de cada participante, sendo importante ressaltar que por meio desta planilha é
possível identificar que o único score classificado abaixo da média foi o do
participante #4 com o valor de 62,5.
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Figura 39 - Cálculo SUS

Fonte: Elaborado pelo autor

6.3.5 Método de Explicitação do Discurso Subjacente
O vídeo de cada uma das dez entrevistas com os participantes foi transcrito
de acordo com cada bloco temático conforme apresentado na seção 4.2.12.
A análise foi realizada somente quando todas as transcrições de todos os
participantes já haviam sido realizadas, na qual foram agrupadas todas as respostas
conforme cada bloco temático, para auxiliar na analise o software MAXQDA foi
utilizado.
O método sugere a aplicação da análise inter-sujeitos e análise intra-sujeitos,
no entanto, nesta pesquisa é considerada apenas análise inter-sujeitos na qual são
agrupadas todas as repostas dos participantes de acordo com cada bloco temático
visando identificar

gostos, aversões, desejos, expectativas e dificuldades dos

participantes em relação ao novo conceito.
6.3.5.1 Delineamento do objetivo
No que diz a respeito ao delineamento do objetivo, os participantes
mencionam a automatização, praticidade e facilidade das ações repetitivas do novo
conceito, conforme mencionam os participantes #2 e #7.
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“Essas tarefas principalmente de endereçamento de estoque, compras
... todo lugar que você tem uma movimentação de estoque de peças,
você consegue ter um controle muito maior para isso ... você pode ter
um controle muito mais rápido, tirando as pessoas de atividades
mecânicas, e levando-as para atividades mais “nobres”.(participante
#2)
“Eu acho que isso facilitaria muito o dia a dia para esta parte de
contagem, então se o nosso sistema estivesse preparado já com essa
tecnologia que você está apresentando, com certeza a nossa equipe
conseguiria ganhar tempo e podendo investir o tempo delas em outras
atividades ... pensando em até outras melhorias que a gente poderia
fazer. ” (participante #7)
6.3.5.2 Bloco Temático – Sobre a divulgação de notícias antes do novo conceito
Considerando o bloco temático sobre a divulgação de notícias antes do novo
conceito, a execução da tarefa é considerada muito manual, conforme mencionam
os participantes #2 e #5.
“Tem um trabalho muito manual, rodando inventário, rodando ajuste de
estoque ... tudo isso tem que ser um trabalho manual e de muitas
pessoas. Você fica refém de uma atividade se a pessoa, se o
estoquista levou ... endereçou a sua matéria-prima ou o seu produto
acabado para o lugar correto ... se não estiver lá você acaba tendo
problemas ... com isso, você não tem como acontecer, porque o próprio
RFID vai conseguir rastrear isso dentro do seu estoque ... e localizar o
que está fora do lugar. ” (participante #2)
“Geralmente a informação é toda manual, você tem que acessar o
sistema logar , digitar as informações depois confirmar, pode ter erro
tem que alterar, fazer outro ou excluir ... e fazer o mesmo trabalho
novamente ”. (participante #5)
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6.3.5.3 Bloco Temático – Sobre as expectativas em relação ao novo conceito
Seis participantes mencionaram que já tinham ouvido falar sobre a aplicação
da IoT em sistemas de gestão empresarial, lembrando que fazia parte do screening
para recrutamento os participantes não terem tido experiência com o paradigma.
Quanto

às

expectativas

em

relação

ao

novo

conceito,

dentre

as

características mencionadas foram a praticidade e facilidade que poderia ser
proporcionada com o uso do novo conceito, conforme relatos dos participantes #1 e
#2. No entanto, também é importante destacar a preocupação mencionada pelo
participante #2 em relação a disponibilidade ininterrupta para o uso do novo
conceito, devido ao alto investimento necessário em infraestrutura.

“No primeiro momento eu imaginei que seria mais prático, praticidade
em tudo, o que procura mais hoje em dia é praticidade “(participante
#1)
“As facilidades eu entendi que seriam muitas, pelo fato da pessoa
simplesmente passar pelo portal e ele ler as informações e integrar
diretamente com o sistema. Eu entendo que o problema e uma
dificuldade de utilizar seria a redundância para que o sistema não
“caísse” ... Essa sim seria a dificuldade se ele “parasse” a gente pararia
a fábrica. ” (participante #2)

6.3.5.4 Bloco Temático – Começando a usar o novo conceito
Sobre o bloco temático começando a usar o novo conceito, dentre as
características positivas relacionadas ao novo conceito estão a praticidade, o
aumento da produtividade, informação muito mais consistente, acurácia do estoque,
confiança, além da flexibilidade deste novo conceito poder ser aplicado em diversos
cenários,

setores e segmentos.

participantes, neste sentido:

Seguem

alguns

comentários

relatos dos
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“Ponto positivo que isso gera informação muito mais consistente no
sistema” (participante #5)
““A facilidade mesmo, eu achei interessante aquele portal ... só por
passar por ele, ele vai fazer a contagem do palete inteiro ... isso é um
processo muito interessante” (participante #7)
“Aumento da produtividade com o aumento de confiança” (participante
#9)
“Ela poderá ser aplicada em diversos cenários, diversos setores,
segmentos, produtos enfim eu acho ela fantástica ... eu acho que é
uma ferramenta que dá para se desenvolver muito, e com muito êxito e
com muito sucesso. Em todos os sentidos tanto na questão
operacional,

quanto

na

questão

de

controle,

contábil

enfim.”

(participante #10).
Em contrapartida, foram apontados aspectos negativos relacionados ao novo
conceito como necessidade de redundância no sistema, dúvidas se ocorreria a
leitura de todos os produtos, consideração de que a falta da inspeção visual poderia
deixar passar produtos avariados e por consequência diminuir o controle da
qualidade da mercadoria, gerar trabalho adicional por inserir as etiquetas, diminuição
dos colaboradores com consequências para a imagem da empresa, além do aspecto
cultural, o qual poderia influenciar de maneira negativa na forma com que os
participantes interagem com o sistema, visando obter benefícios próprios por meio
ilegal e por consequência onerando as empresas, pois ao invés de efetivar o
armazenamento do produto no estoque conforme apresentado no vídeo elaborado
na seção 5.4.3, o participante #4 menciona uma situação em que as etiquetas de
RFID poderiam ser retiradas dos produtos, os quais posteriormente seriam furtados,
para simular a inserção do produto furtado ao estoque, porém esta ação

não

refletiria no sistema o saldo correto dos produtos disponíveis em estoque.
Seguem alguns comentários relatos dos participantes, neste sentido:
“Negativos seria o fato de ter uma redundância muito forte ...
procedimentos para que se tivesse um problema o sistema tivesse
essas entradas manuais e que também fossem de fácil manuseio ...
como a etiqueta faz tudo ... a gente teria que ter uma interface
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sistêmica com o menor número de informações para que ele também
seguisse o mesmo formato” (participante #2)
“Quem iria poder colocar essas etiquetas, teria que analisar uma forma
para que não gerasse um trabalho adicional.“ (participante #7)
“Uma coisa que me chamou atenção é que dependendo do nível de
automatização ... como é que ele vai inspecionar esse material? ... o
material pode estar quebrado, pode estar avariado, pode ter um monte
de outro defeitos que eu acho que vai ficar bem mais difícil de fazer
assim né ... como vou fazer a inspeção vai ser por amostragem ? ...
vai diminuir um pouco o controle da qualidade da mercadoria.”
(participante #6)
“O ponto negativo que identifiquei foi a diminuição de colaboradores ...
com implantação do sistema diminuiria ainda mais o número de
colaboradores ...o sistema é tão abrangente que ele é capaz de fazer o
que milhares de pessoas fariam apenas com uma ou duas pessoas ...
ele facilita, e ele faz tudo sozinho ” (participante #8)
“O ponto negativo o caso do romaneio .... é assim que a nossa
educação no nosso país não é boa, então as pessoas são
corrompíveis, pode que uma pessoa coloque a etiqueta e tire o produto
para passar sem ... se tiver uma pessoa de má fé ... ele tira a etiqueta e
coloca o produto e não terá como o sensor ler... isso é caráter é cultura
” (participante #4)

6.3.5.5 Bloco Temático – Comparando as expectativas com o que encontrou
No que refere-se ao bloco temático comparando as expectativas com o que
encontrou, todos os participantes relatam que as expectativas foram atendidas,
conforme seguem alguns comentários relatos dos participantes, neste sentido:
“Eu não cheguei a ver ninguém praticando esse sistema novo, apesar
que deve já existir ... mas em primeiro momento um lado positivo muito
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bom. Sim, sim , sim. Porque eu esperava algo parecido com isso daí foi
onde atendeu o que eu estava pensando ” (participante #1)
“Eu no momento não vi, nenhuma que não tenha sido atendida”.
(participante #2)
“Não”. (participante #3)
Apesar de informar que as expectativas foram atendidas, dois participantes
sugerem neste bloco temático tarefas as quais gostariam de avaliar devido as suas
experiências profissionais e não foram apresentadas, porém é importante ressaltar
que a meta operacional considerada para elaboração do conceito e da demo não
contempla as sugestões dos participantes.
Seguem alguns comentários relatos dos participantes em relação a
possibilidade de rastreamento dos produtos e integração a nota fiscal eletrônica:

“O meu cliente está usando o gás, eu poderia saber que ele está
utilizando o último produto eu já poderia “startar” um pedido .. para ter
um produtividade melhor, um atendimento melhor .. isso seria um
ganho excelente ” (participante #4)
“Automatizar a recepção do material com confiabilidade e isso é
plenamente atendido. Porque é instrumento confiável baseado
tecnologia, .... e que existiria uma conferência eletrônica.
... faltou algo relacionado com a integração Fiscal. Devido a
movimentação poderia apresentar uma melhor produtividade com a
integração da NF-e"(participante #9)

6.3.5.6 Bloco Temático – Usando no dia a dia
No que se refere ao bloco temático usando no dia a dia, os participantes
mencionam maior rapidez, o que teria por consequência uma maior disponibilidade
de tempo para a realização de outras tarefas profissionais, maior precisão, facilidade
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nas operações e que se sentiriam mais confiantes, tranquilos, relaxados e
confortáveis. Estes relatos referentes as situações de uso do dia a dia foram
descritos a partir dos comentários dos participantes, sendo importante destacar os
comentários:
“Eu achei mais rápido. ” (participante #1)
“Acho que teria mais tempo para fazer outras coisas ... seria bem mais
rápido. ” (participante #3)
“É que cada vez é mais automatizado e cada vez mais rápido e mais
preciso” (participante #6)
“Muito fácil, mesmo se for 20 vezes ou 40 vezes ao dia ... não importa
é um processo muito automático.” (participante #7)
“Confiável, tranquilo, relaxado, ... não me sentiria estressado porque é
algo que não exige muitos esforços ... é uma coisa que você consegue
fazer como você estivesse fazendo qualquer outra coisa que não
necessite de tantos esforços para ser realizado. ” (participante #8).

Ainda sobre as situações do uso cotidiano e devido a experiência no cenário
ERP-IoT, surge a preocupação de que caso ocorra alguma falha técnica de
infraestrutura em relação ao novo conceito, e como solução paliativa seja necessário
realizar o procedimento considerando o sistema ERP atual, a percepção da
experiência do usuário neste cenário atual poderia ser ainda pior, conforme o
comentário.
“Depois de um tempo você vai se acostumar com esse procedimento,
... passar no leitor e assim o ponto negativo é a infraestrutura falhou eu
ter que voltar a fazer aquela ação manual ... eu acho que ficaria até
pior do que quando você fazia isso diariamente, voltar a fazer uma
ação mais morosa.” (participante #5)
6.3.5.7 Bloco Temático – Olhando para o futuro
Sobre a perspectiva do bloco temático olhando para o futuro, os participantes
mencionam ganho de produtividade, agilidade e confiança como possíveis
benefícios que o novo conceito pode trazer para as empresas, conforme alguns
comentários relatos dos participantes:
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“Sim, bastante. Confiança, a gente não vai errar, controle de produtos
de logística, evita gastar tempo e horas contando estoque, controle
maior no estoque e também eu acho que diria assim o manuseio, o
manuseio foi muito bom, foi muito prático. ” (participante #1)
“Produtividade, ganho de tempo, controle, agilidade e confiabilidade
nas informações. Com o uso do novo conceito poderia realizar as
atividades em maior escala e ganharia nos processos. ” (participante
#4)
“Eu acho que bem difundida... principalmente me nosso mercado de
distribuição, que isso é crucial para gente ... eu acredito que sim, isso
deve estar implantado em diversas empresas. Eu acredito que
fatalmente essa tecnologia deverá estar implantada em pouco tempo. ”
(participante #6)

A partir de relatos referentes as perspectivas do uso do novo conceito no
futuro no âmbito profissional, os participantes sugerem tarefas as quais eles
acreditam que UX seria melhor, devido a mudança do paradigma de interação,
conforme os seguintes relatos:
•

Melhorar o controle na produção para que não sejam efetivadas
vendas do que ainda não foi produzido;
"Controle na produção para não vender o que não foi produzido e
antecipar o problema” (participante #4)

•

Melhorar a forma de inventariar a partir da mudança do paradigma de
interação visando evitar inconsistência das informações contidas no
sistema, devido a erros de atividade humana ou fraudes;
“Evitar fraudes” (participante #4)
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“Dispersa as ocorrências de falhas por questões de atividade
humana”(participante #10)

•

Melhorar o controle para o sistema de oficina para as situações em que
é necessário convocar os clientes para sanar os defeitos encontrados
nos veículos.
“Em caso de recall não tem 100 % de segurança” (participante #4)

•

Diagnóstico do veículo para sistema de oficina:
“Pensando nisso o ERP tem o módulo de oficina, poderia por exemplo
"encostei" o veículo tem um portal de leitura e ele já consegue
transmitir o diagnóstico do computador do veículo para o sistema de
oficina, por exemplo seria uma outra aplicação sem ter que o técnico
abrir o carro espetar o coletor” (participante #5)

•

Controle de apontamentos dos funcionários:
“Ainda eu controlo o ponto de todo mundo por planilha ou por
apontamento no sistema, porque não poderia que o sistema registrasse
com sensor ou cartão.

... hoje o controle de custo é tudo manual

porque não passar o crachá e informar o custo do responsável. “
(participante #6)
•

Melhorar a acurácia do estoque, para que os projetos de arquitetura
sejam elaborados de acordo com os produtos disponíveis, permitindo
desta maneira um melhor uso e maior rotatividade dos produtos do
estoque;
“Definição de projetos né, ... esses projetos muitas vezes nós
realizamos o projeto com o que está no estoque para incentivar o
nosso giro de estoque ... e não incentivar projetos de produtos que nós
não temos no estoque. A partir do momento que o produto está
disponível no nosso estoque em nosso sistema.“ (participante #7)

Devido ao aspecto do paradigma da IoT ser relativamente recente e
permanecer sem resposta o seu valor efetivo em relação aos âmbitos pessoais e
profissionais, o participante #3 menciona que considera a viabilidade do uso deste
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novo conceito apenas no âmbito profissional, pois segundo a sua percepção, seria
necessário disseminar o conhecimento e o valor do novo conceito para que a
população o utilizasse em suas práticas cotidianas.
“Eu acho que ele pode ser inserido assim mais ... para a população
ainda que não ... a população precisa ser mais informada de
tecnologia, para o pessoal de corporativo seria aplicável. ”(participante
#3)

6.4

Constatações e recomendações
Como resultado agrupado dos métodos, elabora-se o Quadro 10 mostrando a

corroboração entre os métodos utilizados nos intervalos denominados de avaliação
antecipada e momentânea, sendo a avaliação da UX antecipada no cenário ERP-IoT
realizada conforme seção 5.5.3 e a avaliação da UX momentânea no cenário ERPIoT realizada conforme seção 5.5.4.

Quadro 10 - Constatações Conceito x a Demo
Categoria

Dimensão

Constatação AXE

Corroborada por

Seções

Características Conteúdo
percebidas do
produto

Ponto de vista dos
participantes sobre a
atividade para a qual o
conceito é idealizado
refletindo a utilidade
percebida ou
aceitação do conceito

PANAS, SUS e
Escala de
Atendimento de
necessidades

6.3.1,6.3.4 e
6.3.2

Características Interação
percebidas do
produto

Descrições da
qualidade da interação

Escala de
Atendimento de
necessidades

6.3.2

Características
percebidas do
produto

Funcionalidade

Opiniões referentes às
funções que a
aplicação tem ou
deveria ter

MEDS

6.3.5.7

Características
percebidas do
produto

Apresentação

Opiniões relacionadas
com a aparência do
conceito

MEDS

6.3.5.7

Atributos
Associados

Pragmática

Percepção do usuário
da capacidade de o
novo conceito apoiar a

Escala de
Atendimento de
necessidades,

6.3.2,6.3.3,6.3.4
e 6.3.5.6
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execução de uma
determinada tarefa,
nos aspectos de
utilidade e usabilidade

Attrakdifff, SUS e
MEDS

Atributos
Associados

Hedônica Estimulação

Capacidade percebida
de o novo conceito
motivar o uso:
abrangendo aspectos
como a novidade
percebida,
aprendizado,
engajamento,
entusiasmo e diversão

PANAS, Attrakdiff
e MEDS

6.3.1,6.3.3 e
6.3.5.6

Atributos
Associados

Hedônica
Evocação

Capacidade de o novo
conceito provocar as
memórias, sendo
considerado eventos
passados,
relacionamentos ou
pensamentos
importantes para os
participantes

PANAS

6.3.1

Atributos
Associados

Hedônica
Identificação

Capacidade de o novo
conceito evocar
sentimentos de
pertencimento e de
identidade dos
participantes

Attrakdiff

6.3.3

Percepção dos
participantes sobre o
que, no novo conceito,
o torna atraente para
seus consumidores

Attrakdiff

6.3.3

Consequências Mudança
Sugerem que o
Antecipadas
Comportamental conceito introduz
mudança na forma de
agir e de pensar

MEDS

6.3.5.6

Melhoria do
Conceito

Sugestões

Impressões sobre o
conceito e sugestões
para sua melhoria

PANAS

6.3.1

Melhoria do
Conceito

Não desejado

Características que os
participantes
consideram

Consequências Atratividade
Antecipadas
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indesejáveis
Melhoria do
Conceito

Meta-

Trechos que tratam do
paradigma de IoT ou
dos sistemas ERP, não
diretamente
relacionadas com o
conceito

Fonte: Elaborado pelo autor

6.4.1 Categorias percebidas do produto.
6.4.1.1 Dimensão Conteúdo
Sobre a dimensão conteúdo, foi possível constatar o ponto de vista dos
participantes para o qual o conceito é idealizado refletindo a utilidade percebida ou
aceitação do conceito, sendo possível relacionar as questões psicológicas devido a
diminuição do estresse ocasionado por uso do Sistema ERP-IoT e tendo como
consequência uma melhora na qualidade de vida no âmbito pessoal e profissional.
Corroborando com esta constatação o método PANAS apresentou no gráfico em
relação aos afetos negativos um maior agrupamento no menor nível de relevância
nestes aspectos. O método SUS apresentou um score de média dos participantes
acima da média e a escala de atendimento de necessidades apresentou que 9 dos
10 participantes consideraram os dois maiores níveis de relevância do método em
relação a necessidade significado de auto realização, a qual retrata a sensação de
que está sendo desenvolvido o melhor potencial tornado a vida mais significativa.
6.4.1.2 Dimensão Interação
Na dimensão interação, a qual retrata descrições da qualidade da interação,
os participantes relataram que o conceito ERP-IoT poderia apresentar um processo
mais estabilizado em comparação ao sistema ERP atual e que proporcionaria mais
calma as pessoas nos âmbitos pessoais e profissionais. Corroborando com esta
constatação, o método escala de atendimento de necessidades apresentou que 9
dos 10 participantes consideraram os dois maiores níveis de relevância do método
em relação a necessidade competência efetiva, a qual retrata a sensação de
capacidade e eficiência em suas ações.
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6.4.1.3 Dimensão Funcionalidade
Na dimensão funcionalidade, a qual constata opiniões referentes às funções
que a aplicação tem ou deveria ter, provocou a preocupação com a possibilidade de
o usuário não compreender as funções disponíveis ao utilizar o novo conceito,
sugerindo que a tecnologia de IoT pode ser muito abstrata. Corroborando com esta
constatação, o MEDS, no bloco temático olhando para o futuro, apresentou que a
viabilidade do uso deste novo conceito poderia ocorrer apenas no âmbito
profissional, pois ainda seria necessário disseminar o conhecimento e o valor do
novo conceito para que a população o utilizasse em suas práticas cotidianas.
6.4.1.4 Dimensão Apresentação
Sobre a dimensão apresentação, a qual constata as opiniões relacionadas
com a aparência, o novo conceito foi associado aos os atributos de beleza e
profissionalismo na exposição. Corroborando com esta constatação, o MEDS, no
bloco temático olhando para o futuro, apresentou que no âmbito profissional, os
participantes sugerem tarefas as quais eles acreditam que UX seria melhor, devido a
mudança do paradigma de interação obtendo-se desta forma um maior
profissionalismo.

6.4.2 Categorias atributos associados
6.4.2.1 Dimensão Pragmática
Na dimensão pragmática, a qual constata a percepção do usuário da
capacidade de o novo conceito apoiar a execução de uma determinada tarefa, nos
aspectos de utilidade e usabilidade, apresentou a utilidade do novo conceito em
diversas áreas de aplicação do ERP, não restritas à área de distribuição e logística.
Além disto, foi associado ao novo conceito a possibilidade de se obter efetividade,
clareza, organização, facilidade de navegação e padronização, o que identifica os
fatores de vantagem desta tecnologia sobre a anterior, no aspecto de suporte à
tarefa do ponto de vista pragmático. Corroborando com esta constatação, a escala
de atendimento a necessidades apresentou que 9 dos 10 participantes consideraram
os dois maiores níveis de relevância do método em relação a necessidade
significado de auto realização, a qual retrata a sensação de que você está
desenvolvendo seu melhor potencial. O método attrakdiff, apresentou uma média de
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2,23 da dimensão pragmática em uma escala de -3 a 3, além disso, nesta mesma
dimensão foi apresentado o maior valor possível em relação a um par de palavras
(impractial e practial ).O método SUS apresentou um score de média dos
participantes acima da média e o MEDS, no bloco temático usando no dia a dia,
apresentou que por meio do novo conceito as tarefas poderiam ser realizadas com
maior rapidez.
6.4.2.2 Dimensão Hedônica
6.4.2.3 Hedônica - Estimulação
Na dimensão hedônica – estimulação, a qual constata a capacidade
percebida de o novo conceito motivar o uso abrangendo os aspectos como a
novidade percebida, aprendizado, engajamento, entusiasmo e diversão, apresentou
a percepção de mais segurança ao utilizar o novo conceito pois não estariam
preocupados em que algo de errado pudesse ocorrer. Corroborando com esta
constatação, o método PANAS apresentou em relação aos afetos negativos um
maior agrupamento da percepção dos participantes no menor nível de relevância, o
método Attrakdiff apresentou o valor médio de 2.03 na dimensão qualidade hedônica
estilo (HQ-S) em uma escala de -3 a 3 e o MEDS, no bloco temático, usando no dia
a dia, apresentou a facilidade nas realizações das tarefas, o que permite a
percepção de uma maior facilidade no aprendizado. Em contrapartida a estas
constatações, o método escala de atendimento de necessidades em relação a
necessidade estimulo prazeroso, a qual retrata a sensação de prazer ao invés de
sentir-se entediado e desestimulado pela vida, não apresentou a mesma percepção,
pois apenas 6 dos 10 participantes consideraram os dois maiores níveis de
relevância do método nesta necessidade.

6.4.2.4 Hedônica - Evocação
Na dimensão hedônica – evocação, a qual constata a capacidade de o novo
conceito

provocar

as

memórias,

sendo

considerado

eventos

passados,

relacionamentos ou pensamentos, apresentou a percepção de tranquilidade e até
mesmo segurança ao utilizar o novo conceito, pois não estariam preocupados em
que algo de errado pudesse ocorrer. Corroborando com esta constatação o método
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PANAS apresentou no gráfico de afetos negativos um maior agrupamento no menor
nível de relevância,desta maneira não associando pensamentos de afetos negativos
ao conceito.
6.4.2.5 Hedônica - Identificação
Na dimensão hedônica – identificação, a qual constata a capacidade de o
novo conceito evocar sentimentos de pertencimento e de identidade dos
participantes, apresentou a percepção de equipe e time devido a integração das
pessoas que estão envolvidas ao processo, porém apenas três participantes
mencionaram. Corroborando com esta constatação o método Attrakdif apresentou
no diagrama de valores médio na dimensão qualidade hedônica-identidade (HQ-I) o
valor 2,31, sendo este o maior valor em comparação com as outras dimensões do
método, no entanto, é importante ressaltar que na descrição de pares de palavras o
par (separates me – brings me closer) obtiveram o menor valor na dimensão
qualidade hedônica-identificação o que corrobora com o número reduzido de
participantes que relataram esta dimensão no método AXE.

6.4.3 Categorias consequências antecipadas
6.4.3.1 Dimensão Atratividade
Na dimensão Atratividade, a qual constata a percepção dos participantes
sobre o que, no novo conceito, o torna atraente para seus consumidores, apresentou
a percepção ao novo conceito os atributos de melhoria no processo, mitigar riscos,
maior segurança, profissionalismo e tarefas bem executadas, sendo que estes
atributos poderiam trazer a satisfação profissional dos usuários devido a melhora do
novo conceito em relação ao modelo atual, e em consequência poderia incentivá-los
a se especializarem profissionalmente. Corroborando com esta constatação o
método Attrakdiff apresentou no diagrama de valores na dimensão atratividade o
valor 2,26 em uma escala de -3 a 3, sendo este o segundo maior valor em
comparação com as outras dimensões do método.
6.4.3.2 Dimensão Mudança Comportamental
Na dimensão Mudança comportamental, a qual constata sugestões em que o
conceito introduz mudança na forma de agir e de pensar, apresentou a percepção
ao novo conceito atributos relacionados a um maior tempo que poderia ser
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disponibilizado no âmbito pessoal e profissional devido a melhora na execução das
tarefas no ambiente de trabalho. Corroborando com esta constatação de mudança
comportamental devido a agilidade e confiança obtidas a partir do uso do novo
conceito, o método MEDS, no bloco temático usando no dia a dia, apresentou uma
maior disponibilidade de tempo para a realização de outras tarefas profissionais.
6.4.4 Categorias melhoria do conceito
6.4.4.1 Dimensão Sugestões
Na dimensão sugestões, a qual constata impressões sobre o conceito e
sugestões para sua melhoria, apresentou que a tecnologia aplicada ao novo
conceito poderia ser utilizada em uma variedade de segmentos e tarefas, e sendo
sempre sugeridas melhorias considerando a automatização, no entanto, estas
melhorais não são claras e os locais em que a automatização deve ocorrer não são
estabelecidos .Corroborando com esta constatação, o método PANAS, apresenta
em seu gráfico de afetos positivos divergências de opiniões, pois não apresenta o
agrupamento em relação ao nível de relevância, o que permite constatar que os
afetos positivos deste conceito tem muita a se melhorar, porém não é estabelecido
em qual afeto.

6.4.4.2 Dimensão não desejados
Na dimensão não desejados, a qual constata características que os
participantes consideram indesejáveis, esta dimensão não foi mencionada pelos
participantes, o que sugere que o fato de o paradigma da IoT não estar implantado e
haver um desconhecimento de sua operação, porém a expectativa de aceitação é
alta.
Apesar de não corroborar com a dimensão não desejados, o método MEDS,
no bloco temático começando a usar o novo conceito, apresentou alguns aspectos
não desejados, sendo importante ressaltar a dúvida em relação a eficiência do
conceito, mudança de maneira negativa por parte do usuário por não realizar as
atividades considerando o mesmo nível de atenção conforme cenário atual e até
mesmo a influência do aspecto cultural, o qual poderia influenciar na aceitação e uso
do conceito.
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6.4.4.3 Dimensão metaNa categoria melhoria do conceito, na meta-, a qual constata tratativas do
paradigma de IoT ou dos sistemas ERP, não diretamente relacionadas com o
conceito, não foi mencionada pelos participantes, o que sugere haver um
desconhecimento do paradigma de IoT sua operação, porém a expectativa de
aceitação é alta.
6.4.5 Subsídios para a avaliação da UX
Alguns subsídios utilizados nas constatações e recomendações não foram
identificados a partir do método AXE, porém os demais métodos utilizados na
pesquisa colaboraram na avaliação da UX ao novo conceito conforme apresentado o
Quadro 11.
Quadro 11 - Aspectos não identificados pelo método AXE
Constatação

Método

Seção

Aspectos negativos com
baixa relevância após o
uso

PANAS

6.3.1

Muita ramificação no
gráfico de aspectos
positivos permite
constatar que o
conceito precisa ser
melhorado

PANAS

6.3.1

Constatar o conceito das Escala de atendimento de
setes necessidades
necessidades
psicológicas que
consideraram sendo as
mais importantes no
contexto de
experiências com
tecnologia após uso

6.3.2

Qualidade HedônicaEstímulo

AttrakDiff

6.3.3

Avaliação do novo
conceito ao considerar a
UX momentânea

SUS

6.3.4

Aspecto Cultural

MEDS

6.3.5.4
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Aspectos não desejados

MEDS

6.3.5.4

Fonte: Elaborado pelo autor

Outro subsídio que auxiliou nesta pesquisa é que apesar do fato da
experiência o usuário ter um maior foco para as situações em que ocorre a interação
do usuário, é importante ressaltar que experiência do usuário considera todos os
intervalos de tempo da UX.
Devido ao curto tempo que os participantes puderam ter contato com os
protótipos e considerando a baixa fidelidade dos protótipos utilizados, a avaliação da
UX momentânea é considerada nesta pesquisa devido ao fato do participante
realizar uma avaliação parcial da experiência baseada em um episódio o qual ocorre
a sua interação com a demo e a avaliação da experiência antecipada é considerada
nesta pesquisa devido ao fato dos participantes não terem tido uma experiência com
algum outro tipo de sistema similar que considere o paradigma em estudo e por
terem tido o primeiro contato com o Sistema ERP-Iot por meio do modelo conceitual,
porém cabe ressaltar que a experiência antecipada pode estar relacionada ao
momento que antecede o uso efetivo do conceito quanto aos demais intervalos de
tempo da UX, pois os intervalos de tempo da UX não possuem sequencia fixa e
podem estar entrepostas.

6.5

Comentários sobre os métodos
Nesta seção, discutem-se a percepção do pesquisador sobre os métodos

usados e sua eficácia em avaliar a UX.
6.5.1 AXE
As informações expressadas pelos participantes ao utilizar o método AXE
utiliza-se de argumentos vagos ou poucos claros, o que ocasiona uma dificuldade ao
pesquisador na interpretação e até mesmo na classificação dos trechos transcritos
em categorias e dimensões sugeridas pelo método.
Na literatura foi possível identificar uma diversidade de métodos e
instrumentos (seção 4.2) em que o intervalo de tempo da UX não considera a UX
antecipada. Além disso o método AXE, pode ser aplicado com o uso de um modelo
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conceitual, não necessitando nestes casos um alto investimento para o
desenvolvimento de protótipos de alta fidelidade.
O uso de estímulos visuais por meio de vídeos com cenários em que são
apresentados a introdução do segmento, o modelo utilizado e conhecido pelos
participantes na sua forma atual e a proposta de um novo conceito auxiliou os
participantes a compreenderem o que seria avaliado, no entanto, por apresentar dois
cenários foi necessário informa-los que a pesquisa visa avaliar de forma exploratória
a UX do cenário ERP-IoT.
O método AXE provou ser uma opção muito viável, pois a partir dos
comentários e sugestões realizados pelos participantes em relação as questões
pragmáticas e hedônicas foi possível avaliar diversas categorias e dimensões em
relação a UX antecipada, porém as dimensões não desejado e meta da categoria
melhoria, não foram identificadas nesta pesquisa o que auxilia.

6.5.2 PANAS
Apesar da falta de mais detalhes de informações dos sentimentos e emoções
do participante conforme proposta adotada pelo instrumento PANAS, é possível
mencionar que as duas dimensões de afeto positivo e negativo apresentam valores
confiáveis e válidos ao serem utilizados na UX momentânea, nas situações em que
ocorre o agrupamento das opiniões dos participantes a um determinado nível de
relevância e os aspectos positivos e negativos apresentam relevâncias totalmente
opostas, tendendo a demonstrar uma situação de boa ou má UX.

6.5.3 Escala de Atendimento de necessidades
Os participantes apresentaram algumas dúvidas em relação a associação do
uso da demo e o preenchimento da escala de atendimento das necessidades, sendo
assim é importante destacar que este instrumento pode revelar apenas tendências
em relação às necessidades psicológicas dos participantes em relação ao que a
demo está atendendo.
Cabe ressaltar que devido ao público alvo atuar no segmento e ter
conhecimentos prévios de determinadas dificuldades em relação a usabilidade do
sistema ERP o participante poderia ser influenciado em sua percepção e
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consequentemente na sua avaliação, pois identificou alguns aspectos de melhora na
demo apresentada.
O instrumento provou ser uma opção viável para avaliar UX momentânea pois
corroborou com outros métodos e identificou outros aspectos não mencionados no
método AXE.

6.5.4 Attrakdiff
Com o método attrakdiff tive algumas dificuldades, inicialmente por encontrar
o método somente com informações em alemão e posteriormente encontrei na
literatura o método em inglês o qual eu realizei a tradução para português. É
importante ressaltar que a ferramenta attrakdiff.de apresenta uma ordem diferente
ao que foi utilizado a tradução, tendo desta maneira um retrabalho para classificar e
até mesmo utilizar o sistema.
O método provou ser uma opção viável para avaliar a percepção do usuário
sobre o sistema em relação as dimensões pragmáticas, hedônicas e atratividade,
pois corroborou com o método AXE na categoria atributos associados na dimensão
pragmática, hedônica-estimulação e hedônica identificação e na categoria
consequência antecipada na dimensão atratividade.
6.5.5 SUS
Apesar da subjetividade das questões do instrumento SUS, o método provou
ser uma opção viável para avaliar a UX momentânea sendo importante ressaltar que
os resultados obtidos corroboraram com método AXE na categoria característica
percebida do produto na dimensão conteúdo a qual considera a reflexão na utilidade
percebida do novo conceito e na categoria atributos associados na dimensão
pragmática a qual considera a percepção do usuário em que o novo conceito possa
apoiar a execução da tarefa, nos aspectos de utilidade usabilidade.
6.5.6 MEDS
Ao aplicar o método de explicitação do discurso subjacente, foi possível
constatar que esta entrevista realizada presencialmente permitiu que o participante
se sentisse mais à vontade, tendo por consequência uma entrevista mais próxima de
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uma conversa informal. No entanto, é importante mencionar que há situações em
que o participante talvez por não entender o questionamento ou não conseguir
associá-lo ao que está sendo solicitado na pesquisa, responde de maneira
incoerente. Neste estudo, caso o participante respondesse de maneira incoerente e
o pesquisador não tivesse o entendimento do conteúdo da resposta, a pergunta
seria reformulada ao participante com uma abordagem diferenciada e mais explicita
com o intuito de obter uma resposta compreensível ao pesquisador.
O MEDS provou ser um método qualitativo exploratório que permite ser
utilizado em pequenas amostras, identificando aspectos não desejados não
detectados pelo método AXE e por identificar aspectos culturais os quais podem
impactar na aceitação e no uso do paradigma em estudo.
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7

CONCLUSÃO
Os termos UX e Iot são de crescente interesse de profissionais e

pesquisadores da área de Interação Humano-Computador. No entanto, suas
definições não são claras e a forma que devem ser avaliadas não foram
identificadas na literatura de maneira sistematizada. Esta pesquisa contribuiu neste
aspecto por ter identificado e apresentado esta dificuldade em se definir os termos e
intervalos de tempo da UX para a sua avaliação e por ter apresentado métodos que
considerem todos os intervalos de tempo conforme apresentados por Roto.
No que se refere aos objetivos desta pesquisa, as conclusões são
apresentadas em forma de respostas em tópicos:
•

Como as atuais aplicações de Iot transformaram a atividade humana?
Como era antes e como ficou depois?

A partir do estudo realizado é possível concluir que as aplicações de IOT
podem transformar a atividade humana não somente ao que se refere a sua
interação. O sistemas ERP atual apresenta diversos problemas de usabilidade os
quais são relatados pelos usuários devido as dificuldades de interação ( seção 2.4),
ao considerar a mudança deste paradigma em uma meta operacional do segmento
de distribuição e logística, foi possível concluir que existe aceitação por parte dos
usuários para que este novo paradigma possa ser implementado pois foram
identificadas possiblidades de se obter benefícios financeiros ( seção 6.2.1.1),
algumas vantagens relacionadas do ponto de vista pragmática (seção 6.2.1.2,
6.2.1.3 6.2.2.1 e 6.4.2.1) e algumas vantagens do ponto de vista hedônico seção
(6.2.1.4 e 6.2.2.2, 6.4.2.3,6.4.2.4 e 6.4.2.5 ) .
•

O que define a melhoria da qualidade da experiência do usuário na
nova situação? O que melhorou? Ou que piorou?

A partir do cenário estudado, devido aos usuários deterem conhecimento
sobre o Sistema ERP atual e sua má usabilidade, a melhora da UX pode ter sido
superestimada conforme vantagens pragmáticas (seção 6.4.2.1) e hedônicas citadas
(seção 6.4.2.3,6.4.2.4 e 6.4.2.5), a partir desta constatação é possível concluir que a
mudança do paradigma de interação pode proporcionar uma melhora da UX nos
cenários em que já existe uma má usabilidade, tarefas rotineiras e redundantes, as
quais podem ser automatizadas. Sendo possível identificar a melhora nos aspectos
pragmáticos (seção) e hedônicos (seção), e como pontos que pioraram podem ser
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mencionadas a possiblidade do novo conceito ser implementado e não proporcionar
a compreensão para o usuário, além disso, o aspecto cultural o qual pode impactar
na aceitação e uso do novo conceito (seção).
Os objetivos secundários foram atingidos conforme seções apresentadas a cada
tópico:
•

Estudar o conceito de IoT e suas aplicações em sistemas ERP. (seção
3.1 e 3.4 )

•

Compreender as razões pelas quais sistemas ERP são associados a baixa
usabilidade; (seção 2.4)

•

Compreender métodos e técnicas de design e avaliação de UX (seção 4)

•

Explorar o conceito de UX antecipada e momentânea (seção 4.1 e 6.4.5)

•

Comparar técnicas de avaliação de UX quanto à capacidade de avaliar a
UX antecipada (seção 4.2)

•

Elaborar recomendações para a introdução do paradigma de IoT em
sistemas ERP. (seção 2.5 )

Nesta pesquisa foram detectadas limitações ao que se refere a demo
desenvolvida ser de baixa fidelidade havendo desta maneira a possibilidade de
interferência na avaliação da UX antecipada e momentânea, ao número de
participantes para colaborarem com o estudo, as traduções dos métodos realizadas
pelo pesquisador o que possibilita a interferência nos resultados e principalmente
devido as dificuldades encontrados em um estudo não absolutamente conclusivo.
Ao que se refere a pesquisas futuras, sugere-se a realização da avaliação da
experiência do usuário para os sistemas ERP’s considerando outros módulos e
segmentos de atuação, considerando outros intervalos de tempo em relação a UX e
utilizar tarefas sistêmicas com outras abordagens.
Considera-se que a pesquisa demonstrou que a IoT aplicada em tarefas
rotineiras e redundantes pode transformar a maneira com que as pessoas interagem
com o sistema de gestão empresarial e por consequência a experiência do usuário.
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APÊNDICE I – Recrutamento dos participantes
Questionário
Qual a sua faixa etária?
( ) 18 a 29 anos
( ) 30 a 40 anos
( ) 41 a 50 anos
( ) 51 a 60 anos
( ) 61 a 70 anos
Qual o seu nível de escolaridade?
( ) Não alfabetizado
( ) Somente alfabetizado
( ) Ensino Fundamental
( ) Ensino Médio
( ) Superior
( ) Mestrado
( ) Doutorado
Sexo
( ) Feminino
( ) Masculino
( ) Prefiro não informar
Qual o seu nível de experiência profissional no segmento de distribuição e
logística?
( ) Nenhuma
( ) De 1 a 2 anos
( ) De 3 a 5 anos
( ) Mais de 5 anos
Qual o seu nível de experiência com sistemas ERP ?
( ) Nenhuma
( ) De 1 a 2 anos
( ) De 3 a 5 anos
( ) Mais de 5 anos
Qual o seu campo de atuação?
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Há quanto tempo trabalha?
( ) Nunca trabalhei
( ) De 0 a 2 anos
( ) De 3 a 5 anos
( ) De 6 a 10 anos
( ) Mais de 10 anos
Qual o seu grau de conhecimento sobre IoT (Internet das Coisas ) ?

muito baixo

muito alto

Já utilizou algum sistema ERP em que a implementação de alguma tecnologia
facilitou o seu uso?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei
E-mail
Prezados Alunos

Boa tarde

O aluno Roberto Vagner da turma 34 do Mestrado Enga. de Computação,
orientado da Profa. Dra. Lucia Filgueiras, como parte da conclusão da sua
dissertação de mestrado necessita da participação dos senhores (as) alunos (as)
sobre a experiência de Usuário.
O tema da dissertação do Roberto "Experiência do usuário com sistema de
gestão empresarial integrado no paradigma da internet das coisas: Um estudo
exploratório".
Como parte desta pesquisa envolve uma parte prática, ele gostaria de convidar os
estudantes que são usuários ou consultores de sistemas ERP’s do segmento de
distribuição e logística para participar da pesquisa que visa compreender o
impacto sobre a experiência de usuário quando se embute o paradigma de IoT- no
caso com aplicações de RFID -em sistemas ERP.
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Havendo interesse em participar desta pesquisa, por favor, enviar e-mail diretamente
para roberto.vagner@gmail.com

Att
Secretaria do Mestrado
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APÊNDICE II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Termo de Consentimento
Avaliação de Experiência do Usuário
A presente pesquisa está sendo realizada como parte de uma dissertação de mestrado em
Engenharia de Software. Tendo como objetivo avaliar a experiência do usuário com o sistema
ERP adaptado ao paradigma da Internet das Coisas. Sendo realizadas as seguintes etapas:
1. AXE - visando identificar a perspectiva inicial dos participantes.
2. PANAS – Mensurar os sentimentos e emoções dos participantes no nível reflexivo.
3. Atendimento de necessidades – Revela que necessidades psicológicas o sistema está
atendendo.
4. AttrakDiff – Questionário para medir a percepção do usuário sobre o sistema avaliando
qualidade pragmática, hedônica e apelo.
5. Questionário Pós-Teste ou Entrevista
As avaliações não representam riscos aos participantes. Contudo, pode haver desconforto do
participante durante a participação da avaliação. Para tanto, o pesquisador estará disponível
para dar assistência ao participante, garantindo que suas dúvidas serão esclarecidas antes e
durante a pesquisa. O participante pode recusar sua participação a qualquer momento, mesmo
que a pesquisa já tenha se iniciado.
As informações coletadas têm garantia de sigilo, assim como privacidade para a identidade dos
participantes.
Tenho ciência que o teste é gravado e concordo que essas informações sejam usadas apenas
para pesquisa, sem qualquer identificação pública.

_______________________

_______________________

Participante

Responsável legal
_______________________
Roberto Vagner Gomes
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APÊNDICE III – Instrumento AXE adaptado
Caro Participante,

Obrigado por participar do nosso estudo. Por favor, saiba que nós não
estamos testando você, mas este novo conceito. Mesmo que isso possa parecer um
pouco como um experimento psicológico, estamos apenas interessados em saber
como você percebe este novo conceito e o tipo de sentimentos e expectativas que
ele te faça lembrar.
Instruções
1. Coloque um X próximo da imagem que você sente que melhor representa
o conceito. Se você sentir que a imagem representa apenas parcialmente
o conceito, você pode colocar o X a alguma distância da imagem.
2. Diga-nos porque você sente que a imagem representa melhor o conceito?
3. Indicar com uma seta qual seria a sua preferência em relação ao conceito.

A marca X na escala indica a proximidade do conceito com a associação dominante
“rapidez”. A seta indica a preferência por melhorar o conceito, neste caso “mais
rápido”.
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APÊNDICE IV – Instrumento Consolidado
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APÊNDICE V – Entrevista - MEDS
Roteiro da Entrevista pós Teste – Método de Explicitação do Discurso
Subjacente (MEDS) – (NICOLACI DA COSTA, A., LEITÃO, C., ROMÃO DIAS, D.
(2004) )

Delineamento do objetivo:
Como você imagina que o sistema ERP integrado ao paradigma da IoT possa
te ajudar na realização de suas tarefas profissionais?

BLOCOS TEMÁTICOS

Antes da Implementação do novo paradigma
Antes de conhecer o sistema ERP adaptado a IoT, como as informações
eram recebidas, processadas e divulgadas?

Expectativas em relação ao novo paradigma
Já ouviu falar sobre a aplicação da IoT em sistemas ERP?
Quando e como ouviu falar sobre IoT integrado em sistemas ERP pela
primeira vez?
O que imaginou a partir disto:
Em relação a este tipo de sistema (ERP + IoT)
Em relação as facilidades e dificuldades que este tipo de sistema (ERP + IoT)
apresentaria para realização das atividades profissionais
Começando a usar
Após a demonstração dos cenários em que o sistema ERP está integrado ao
paradigma da IoT, quais os pontos positivos e negativos foram detectados?

Comparando as expectativas com o que detectou
Quais expectativas foram atendidas em relação ao sistema ERP integrado ao
paradigma da IoT? Por quê?
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Quais expectativas não foram atendidas em relação ao sistema ERP
integrado ao paradigma da IoT? Por quê?
Usando no dia a dia
Considerando um cenário que cada tarefa será realizada 20 vezes ao dia,
como você se sentiria?
Considerando o uso do sistema durante o período de um mês, quais
características positivas e negativas relacionadas a percepção do usuário podem ser
mencionadas?
O que mudou na forma que as informações eram recebidas, processadas e
divulgadas?
Olhando para o Futuro
Como imagina o sistema ERP integrado ao paradigma da IoT estará daqui
alguns meses?
Quais as tarefas sistêmicas desempenhadas hoje por você, acredita que o
sistema ERP integrado ao paradigma da Internet das Coisas poderia melhorar?
Quais os pontos a aprimorar neste tipo de sistema?
Este tipo de sistema pode trazer algum benefício para a empresa? Quais
são? Como?
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