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Usabilidade e as Normas 
NBR ISO 9241-11 

e 
NBR ISO/IEC 9126-1

NBR ISO 9241-11 e NBR ISO/IEC 9126-1
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Dilbert, criado pelo americano 
Scott Adams, foi publicado pela 
primeira vez em 16 de abril de 
1989

NBR ISO 9241-11 e NBR ISO/IEC 9126-1

Scott Adams era economista, o que lhe deu uma enorme 
experiência em burocracia e na generalidade das “coisas 
absurdas” da vida empresarial. Foi vítima de um downsizing, 
mas encontrou uma excelente forma de vingança. Provando 
que a caneta é mais poderosa que a espada, os cartoons Dilbert, 
que satirizam a vida dos negócios, aparecem em mais de 1550 
jornais e revistas de todo o mundo.
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Fundada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) é o órgão responsável pela normalização técnica no país, 
fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico 
brasileiro.
É uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como 
único Foro Nacional de Normalização através da Resolução n.º 
07 do CONMETRO, de 24.08.1992.
É membro fundador da ISO (International Organization for 
Standardization), da COPANT (Comissão Panamericana de 
Normas Técnicas) e da AMN (Associação Mercosul de 
Normalização).

NBR ISO 9241-11 e NBR ISO/IEC 9126-1
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São as normas de requisitos ergonômicos para trabalho de 
escritório com computadores e consiste das seguintes partes:

•Parte 1: Introdução geral

•Parte 2: Orientações sobre requisitos da tarefa 

•Parte 3: Requisitos para apresentação visual 

•Parte 4: Requisitos para teclado 

•Parte 5: Requisitos posturais e de layout para posto de trabalho 

•Parte 6: Requisitos para ambiente 

•Parte 7: Requisitos para monitores quanto à reflexão 

•Parte 8: Requisitos para apresentação de cores

•Parte 9: Requisitos para outros dispositivos de entrada que não o teclado 

•Parte 10: Princípios de diálogo 

•Parte 11: Orientações sobre usabilidade 

•Parte 12: Apresentação da informação 

•Parte 13: Orientações ao usuário 

•Parte 14: Diálogos por menu 

•Parte 15: Diálogos por linguagem de comando 

•Parte 16: Diálogos por manipulação direta 

•Parte 17: Diálogos por preenchimento de formulário 

NBR ISO 9241-11 e NBR ISO/IEC 9126-1

NBR ISO 9241

segunda-feira, 11 de março de 13



O objetivo de projetar e avaliar computadores buscando 
usabilidade é proporcionar que usuários alcancem seus objetivos 
e satisfaçam suas necessidades em um contexto particular de 
uso.

A ISO 9241-11 esclarece os benefícios de medir usabilidade em 
termos de desempenho e satisfação do usuário e enfatiza que a 
usabilidade dos computadores é dependente do contexto de uso 
e que o nível de usabilidade alcançado dependerá das 
circunstâncias específicas nas quais o produto é usado.

NBR ISO 9241-11

1.Introdução
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Contexto de uso:

•Usuários

•Tarefas

•Equipamentos (hardware, software e materiais)

•Ambiente físico e social

Todos estes ítens podem influenciar a usabilidade de um 
produto dentro de um sistema de trabalho.

NBR ISO 9241-11

1.Introdução
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As medidas de desempenho e satisfação do usuário avaliam o 
sistema de trabalho como um todo, e, quando um produto é o 
foco de interesse, estas medidas fornecem informações sobre a 
usabilidade daquele produto no contexto particular de uso 
proporcionado pelo restante do sistema de trabalho. 

Os efeitos das mudanças em outros componentes do sistema de 
trabalho, tal como: tempo de treinamento do usuário ou 
melhoria de iluminação, podem também ser medidos pelo 
desempenho e satisfação do usuário.

NBR ISO 9241-11

1. Introdução
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O termo usabilidade é empregado algumas vezes para 
referenciar mais precisamente os atributos de um produto que o 
torna mais fácil de usar. 

Requisitos e recomendações relativos aos atributos de 
hardware, software e ambiente que contribuem para a 
usabilidade de computadores, e os princípios ergonômicos que 
os fundamentam, são fornecidos nas outras partes da ISO 9241.

NBR ISO 9241-11

1. Introdução
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A ISO 9241-11 define usabilidade e explica como identificar a 
informação necessária a ser considerada na especificação ou 
avaliação de usabilidade de um computador em termos de 
medidas de desempenho e satisfação do usuário.

NBR ISO 9241-11

2.Objetivo
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As orientações da ISO 9241-11 podem 
ser usadas na aquisição, projeto, 
desenvolvimento, avaliação e 
comunicação da informação sobre 
usablidade.

Inclui orientações sobre como a 
usabilidade de um produto pode ser 
especificada e avaliada.

Se aplica tanto a produtos de uso geral 
quanto a produtos sendo adquiridos 
ou sendo desenvolvidos dentro de uma 
organização.

NBR ISO 9241-11

2. Objetivo
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A ISO 9241-11 enfoca a usabilidade e não fornece uma ampla 
cobertura de todos os objetivos de projeto ergonômico citados na 
ISO 6385. Entretanto, o fato de projetor para a usabilidade irá 
contribuir positivamente para os objetivos ergonômicos, tal como 
a redução de possíveis efeitos de uso adversos do sistema de 
computadores sobre a saúde, segurança e desempenho humano.

NBR ISO 9241-11

2. Objetivo
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•Usabilidade: Medida na qual um produto pode ser usado por usuários 
específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e 
satisfação em um contexto específico de uso.

•Eficácia: Acurácia e completude com as quais usuários alcançam objetivos 
específicos. 

•Eficiência: Recursos gastos em relação à acurácia e abrangência com as 
quais usuários atingem objetivos. 

NBR ISO 9241-11

3.Definições
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•Satisfação: Ausência do desconforto e presença de atitudes positivas para 
com o uso de um produto. 

•Contexto de uso: Usuários, tarefas, equipamento (hardware, software e 
materiais), e o ambiente físico e social no qual um produto é usado. 

•Sistema de trabalho: Sistema, composto de usuários, equipamento, 
tarefas e o ambiente físico e social, com o propósito de alcançar objetivos 
específicos. 

•Usuário: Pessoa que interage com o produto. 

•Objetivo: Resultado pretendido. 

•Tarefa: Conjunto de ações necessárias para alcançar um objetivo. 

•Produto: Parte do equipamento (hardware, software e materiais) para o 
qual a usabilidade é especificada ou avaliada. 

•Medida (substantivo): Valor resultante da medição e o processo usado 
para obter tal valor. 

NBR ISO 9241-11

3.Definições
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Usabilidade é uma consideração importante no projeto de 
produtos uma vez que ela se refere à medida da capacidade dos 
usuários em trabalhar de modo eficaz, efetivo e com satisfação.

A medição da usabilidade é particularmente importante para 
visualizar a complexidade das interações entre o usuário, os 
objetivos, as características da tarefa e os outros elementos do 
contexto de uso. Um produto pode ter níveis significativamente 
diferentes de usabilidade quando usados em diferentes 
contextos.

Planejar para usabilidade, como parte de um projeto e 
desenvolvimento de produtos, envolve uma identificação 
sistemática de requisitos para usabilidade, incluindo medidas de 
usabilidade e descrições verificáveis do contexto de uso. Estas 
fernecem metas de projeto que podem servir de base para a 
verificação do projeto resultante.

NBR ISO 9241-11

4.Justificativa e Benefícios
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Alguns benefícios obtidos com a utilização da norma:

•Identificar os aspectos de usabilidade e os componente do 
contexto de uso que deverão ser considerados na especificação, 
projeto ou avaliação de usabilidade.

•O desempenho e a satisfação dos usuários podem ser usados 
para medir o grau em que um produto é usável.

•Medidas de desempenho e satisfação dos usuários podem 
fornecer uma base de comparação da usabilidade relativa de 
produtos, com diferentes características técnicas, que são 
usados no mesmo contexto.

•A usabilidade planejada para um produto pode ser definida, 
documentada e verificada.

NBR ISO 9241-11

4. Justificativa e Benefícios
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1.Estrutura para especificar usabilidade

2.Descrição de objetivos

3.Contexto de uso

4.Medidas de Usabilidade

5.Interpretação das medidas

NBR ISO 9241-11

5.Especificando e medindo a 
usabilidade de produtos
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1.Estrutura para especificar usabilidade

NBR ISO 9241-11

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos

Necessário identificar os objetivos e decompor eficácia, eficiência e 
satisfação e os componentes do contexto de uso em sub-
componentes com atributos mensuráveis e verificáveis. os 
componentes e o relacionamento entre eles estão ilustrados a seguir.
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1.Estrutura para especificar usabilidade

NBR ISO 9241-11

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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1.Estrutura para especificar usabilidade

NBR ISO 9241-11

Para especificar ou medir usabilidade, são necessárias as seguintes 
informações:

•uma descrição dos objetivos pretendidos.

•uma descrição dos componentes do contexto de uso incluindo 
usuários, tarefas, equipamentos e ambientes. 

•valores reais ou desejados de eficácia, eficiência e satisfação para os 
contextos pretendidos.

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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2.Descrição de objetivos

NBR ISO 9241-11

Objetivos podem ser decompostos em sub-objetivos os quais 
especificam componentes de um objetivo global e os critérios que 
irão satisfazer aquele objetivo. Por exemplo, um vendedor de 
telefones pode ter o objetivo de “Manter pedidos do cliente”. Este 
objetivo global pode então ser decomposto em sub-objetivos como:

•“Fazer registros exatos de todos os pedidos feitos pelos clientes”;

•“Fornecer rapidamente informações às dúvidas dos clientes sobre 
pedidos feitos”;

O nível no qual o objetivo global é estabelecido é uma função do 
limite do sistema de trabalho em consideração e que fornece o 
contexto de uso. No exemplo acima, o sistema de trabalho em 
consideraçao consiste de vendedores recebendo pedidos por 
telefone.

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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3.Contexto de uso

NBR ISO 9241-11

DESCRIÇÃO DE USUÁRIOS: As características relevantes dos 
usuários precisam ser descritas. Elas podem incluir conhecimento, 
habilidade, experiência, educação, treinamento, atributos físicos e 
capacidades sensoriais e motoras. Pode ser necessário definir as 
características de diferentes tipos de usuários, por exemplo, usuários 
com diferentes níveis de experiência ou desempenhando diferentes 
funções.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS: Tarefas são atividaeds executadas para 
alcançar um objetivo. Convém que sejam descritas as características 
das tarefas que podem influenciar a usabilidade, por exemplo, a 
frequência e a duração de uma tarefa. 

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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3.Contexto de uso

NBR ISO 9241-11

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: As características relevantes do 
equipamento precisam ser descritas. A descrição do hardware, 
software e dos materiais associados com o computador podem ser 
um conjunto de produtos (ou componentes do sistema), um ou mais 
dos quais podem ser o foco da especificação ou avaliação de 
usabilidade, ou um conjunto de atributos ou características de 
desempenho do hardware, software ou outros materiais. 

DESCRIÇÃO DE AMBIENTES: As características relevantes do 
ambiente físico e social precisam ser descritas. Os aspectos que 
podem ser necessários descrever incluem atributos de um amplo 
ambiente técnico (p.ex. a rede de trabalho local) o ambiente físico 
(p.ex. local de trabalho, mobiliário), o ambiente atmosférico (p.ex. 
temperatura, umidade) e o ambiente cultural e social (p.ex. práticas 
de trabalho, estrutura organizacional e atitudes). 

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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3.Contexto de uso

NBR ISO 9241-11

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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3.Contexto de uso

NBR ISO 9241-11

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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4.Medidas de usabilidade

NBR ISO 9241-11

Escolha de medidas: Normalmente é necessário fornecer pelo menos 
uma medida para eficácia, eficiência e satisfação. Como a 
importância relativa dos componentes de usabilidade depende do 
contexto de uso e das propostas para as quais a usabilidade está 
sendo descrita, convém que não haja regra geral de como as medidas 
sejam escolhidas ou combinadas. Se não for possível obter medidas 
objetivas de eficácia e eficiência, medidas subjetivas baseadas na 
percepção dos usuários podem fornecer uma indicação de eficácia e 
eficiência. 

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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4.Medidas de usabilidade

NBR ISO 9241-11

EFICÁCIA: Medidas de eficácia relacionadas aos objetivos ou sub-
objetivos do usuário quanto a acurácia e completude com que estes 
objetivos podem ser alcançados.

Por exemplo, se o objetivo desejado for reproduzir com acurácia um 
documento de duas páginas em um formato específico, então a 
acurácia pode ser especificada ou medida pelo número de erros de 
ortografia e pelo número de desvios do formato especificado e a 
completude pelo número de palavras do documento transcrito 
dividido pelo número de palavras do documento de origem.

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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4.Medidas de usabilidade

NBR ISO 9241-11

EFICIÊNCIA: Medidas de eficiência relacionam o nível de eficácia 
alcançada ao dispêndio de recursos. Recursos relevantes podem 
incluir esforço mental ou físico, tempo, custos materiais ou 
financeiros. Por exemplo, a eficiência humana pode ser medida como 
eficácia dividida pelo esforço humano, eficiência temporal como 
eficácia dividida pelo tempo ou eficiência econômica como eficácia 
dividida pelo custo.

Se o objetivo desejado for imprimir cópias de um relatório, então a 
eficiência pode ser especificada ou medida pelo número de cópias 
usáveis do relatório impresso, dividido pelos recursos gastos na 
tarefa tal como horas de trabalho, despesas com o processo e 
materiais consumidos.

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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4.Medidas de usabilidade

NBR ISO 9241-11

SATISFAÇÃO: A satisfação mede a extensão pela qual os usuários 
estão livres de desconforto e suas atitudes em relação ao uso do 
produto. A satisfação pode ser especificada e medida pela avaliação 
subjetiva em escalas de desconforto experimentado, gosto pelo 
produto, satisfação com o uso do produto ou aceitação da carga de 
trabalho quando da realização de diferentes tarefas ou a extensão 
com os quais objetivos particulares de usabilidade (como eficiência 
ou capacidade de aprendizado) foram alcançados. Outras medidas de 
satisfação podem incluir o número de comentários positivos e 
negativos registrados durante o uso. Informação adicional pode ser 
obtida através de medidas de longo-termo como as taxas de 
absenteísmo, observação de sobrecarga ou subcarga de trabalho 
físico ou cognitivo do usuário, ou de problemas de saúde relatados, 
ou a freqüência com que os usuários requerem transferência para 
outro trabalho.

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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4.Medidas de usabilidade

NBR ISO 9241-11

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos

segunda-feira, 11 de março de 13



4.Medidas de usabilidade

NBR ISO 9241-11
5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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5.Interpretação das medidas

NBR ISO 9241-11

Convém que seja tomado cuidado na generalização dos resultados de 
qualquer medição de usabilidade para outro contexto qualquer que 
pode ter diferenças significativas de tipos de usuários, tarefas ou 
ambientes. Se as medidas de usabilidade são obtidas em curtos 
períodos de tempo, os valores podem não levar em consideração os 
eventos pouco freqüentes os quais podem ter um impacto 
significativo sobre a usabilidade, por exemplo, erros intermitentes do 
sistema.

Para um produto de uso geral, geralmente será necessário especificar 
ou medir usabilidade em alguns contextos representativos 
diferentes, os quais serão um subgrupo de possíveis contextos e de 
tarefas que podem ser realizadas. Pode haver diferenças entre a 
usabilidade nestes contextos.

5.Especificando e medindo a usabilidade de produtos
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1.Especificação do contexto pretendido de uso para um produto

2.Especificação de requisitos de usabilidade para um produto

3.Desenvolvimento de produto

4.Especificação ou avaliação de atributos de produto

5.Medidas de usabilidade

6.Itens de usabilidade para um plano de qualidade

7.Avaliações comparativas de produtos

8.Uso com outras Normas Internacionais

NBR ISO 9241-11

6.Especificação e avaliação de 
usabilidade durante o projeto
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1.Especificação do contexto pretendido de uso para um produto

NBR ISO 9241-11
6.Especificação e avaliação de usabilidade durante o 

projeto

Informação sobre as características do usuário, seus objetivos e 
tarefas e os ambientes nos quais as tarefas são realizadas fornecem 
subsídios importantes para uso na especificação dos requisitos 
globais do produto, antes do desenvolvimento de requisitos 
específicos de usabilidade.

2.Especificação de requisitos de usabilidade para um produto

Antes do desenvolvimento, uma organização que busca adquirir um 
produto especificamente adaptado para suas necessidades pode usar 
a informação da ISO 9241-11 como uma estrutura para especificação 
de requisitos de usabilidade onde o produto poderá adequar-se ou 
não, levando em consideração quais testes de aceitação poderão ser 
realizados.
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3.Desenvolvimento de produto

NBR ISO 9241-11

Um desenvolvente pode usar a norma para ajudar a especificar os 
objetivos da usabilidade para o produto. Em vários estágios durante 
o processo de desenvolvimento o desenvolvente pode medir a 
usabilidade usando estes objetivos. Essa informação permite 
decisões objetivas a serem tomadas sobre a necessidade de 
mudanças no projeto a fim de aumentar a usabilidade, e sobre 
esoclhas apropriadas entre a usabilidade e outros requisitos.

4.Especificação ou avaliação de atributos de produto

A orientação sobre o contexto de uso pode ser usada para identificar 
os usuários, tarefas e ambientes, de modo que possam ser feitos 
julgamentos mais precisos sobre as necessidades por atributos 
específicos do produto.

6.Especificação e avaliação de usabilidade durante o 
projeto
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5.Medidas de usabilidade

NBR ISO 9241-11

A norma fornece informação para apoiar a medição de usabilidade. 
Por exemplo, a descrição das características dos usuários pode ajudar 
na seleção de usuários para participar na avaliação. A identificação 
dos objetivos do usuário pode ajudar na seleção de tarefas 
apropriadas para testes ou revisões de usabilidade. As características 
do ambiente no qual um produto provavelmente será usado 
precisam ser descritas se aquele ambiente tiver que ser simulado 
para assegurar a validade dos resultados dos testes.

6.Especificação e avaliação de usabilidade durante o 
projeto
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6.Itens de usabilidade para um plano de qualidade

NBR ISO 9241-11

As atividades listadas no item 6.1 até 6.5 podem fornecer uma base 
para definição, documentação e verificação de usabilidade como uma 
parte do plano de qualidade. A figura a seguir esboça o 
relacionamento entre essas atividades e os documentos resultantes e 
outras formas de saída.

6.Especificação e avaliação de usabilidade durante o 
projeto
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6.Itens de usabilidade para um plano de qualidade

NBR ISO 9241-11
6.Especificação e avaliação de usabilidade durante o 

projeto
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7.Avaliações comparativas de produtos

NBR ISO 9241-11

A orientação na norma pode ser usada para ajudar a escolher entre 
produtos já disponíveis. Tendo especificado os requisitos de 
usabilidade em termos de objetivos pretendidos, contexto de uso e 
quais medidas de eficácia, eficiência e satisfação serão usadas, a 
orientação pode, então, ser usada para especificar condições de teste 
e critérios de avaliação. As condições de teste devem ser 
representativas de aspectos importantes do contexto geral de uso.

8.Uso com outras Normas Internacionais

Outras partes da ISO 9241, como a ISO 9241-14, contêm 
recomendações que são aplicáveis em um contexto particular de uso. 
A orientação na ISO 9241-11 pode ser usada para fornecer uma 
estrutura para identificação dos objetivos e o contexto de uso que ;e 
relevante para a decisão de projeto a ser tomada.

6.Especificação e avaliação de usabilidade durante o 
projeto
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1.Relação com usabilidade

2.Exemplos de aplicação

NBR ISO 9241-11

7.Especificando e medindo um sistema 
de trabalho em uso
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NBR ISO 9241-11

7.Especificando e medindo um sistema de trabalho 
em uso

1.Relação com usabilidade

Se o propósito é melhorar o sistema de trabalho como um todo, 
qualquer parte do sistema pode ser assunto de projeto ou avaliação. 
Medidas de eficácia, eficiência e satisfação podem ser usadas para 
avaliar qualquer componente do sistema de trabalho. Por exemplo, 
pode ser apropriado considerar a quantidade de treinamento a ser 
dado ao usuário, mudanças na iluminação, ou reorganização da 
tarefa. Em cada caso o elemento que é objeto de projeto ou avaliação 
é considerado como assunto para variação potencial, enquanto os 
outros elementos do sistema de trabalho são tratados como fixos. 
Quando um produto é o foco de atenção, essas medidas fornecem 
informação sobre a usabilidade daquele produto em um contexto 
particular de uso fornecido pelo restante do sistema de trabalho.
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NBR ISO 9241-11

2.Exemplos de aplicação

PROJETO DE UM SISTEMA DE TRABALHO COMPLETO: Quando do 
projeto de um sistema de trabalho a usabilidade pode ser otimizada 
trocando os componentes do contexto de uso de um produto, tal 
como a versão do sistema operacional, iluminação ou quantidade de 
treinamento do usuário. Nesse caso medidas de eficácia, eficiência e 
satisfação podem ser usadas para especificar ou avaliar o efeito de 
uma nova versão do sistema operacional, diferentes tipos de 
iluminação ou quantidades diferentes de treinamento do usuário, 
respectivamente.

7.Especificando e medindo um sistema de trabalho 
em uso
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2.Exemplos de aplicação

AVALIAÇÃO DE DISGNÓSTICO: Se um sistema de trabalho for 
julgado insatisfatório, convém que sejam conduzidas análises 
sistemáticas da contribuição de diferentes componentes do contexto 
de uso. Convém que sejam consideradas as contribuições diretas e as 
interações entre os componentes do contexto de uso de modo a 
determinar a causa principal dos problemas. Esse processo pode 
também ser usado para identificar quais componentes são passíveis 
de mudança, de modo a trazer melhorias em todo o sistema de 
trabalho. A atividade de diagnóstico relacionada ao contexto de uso 
é freqüentemente necessária para determinar se os problemas estão 
relacionados ao produto ou a outros componentes do sistema de 
trabalho.

7.Especificando e medindo um sistema de trabalho 
em uso
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Engenharia de Software - Qualidade do produto

Consiste das seguintes partes:

•Parte 1: Modelo de qualidade;

•Parte 2: Métricas externas

•Parte 3: Métricas internas

•Parte 4: Métricas de qualidade em uso

NBR ISO 9241-11 e NBR ISO/IEC 9126-1

NBR ISO/IEC 9126-1
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1.Introdução

Devido a ampla utilização dos computadores em várias áreas, sua 
correta operação é crítica para o sucesso do negócio e para a 
segurança humana. A avaliação da qualidade do software é chave 
para garantir a qualidade adequada. Isso pode ser obtido definindo 
corretamente as características de qualidade, de acordo com o uso 
pretendido do software.

segunda-feira, 11 de março de 13



NBR ISO/IEC 9126-1

2.Objetivo

Esta parte da NBR ISO/IEC 9126 descreve um modelo de qualidade 
do produto de software, composto de duas partes: 

a) qualidade interna e qualidade externa

b) qualidade em uso.

A primeira parte do modelo especifica seis características para 
qualidade interna e externa, as quais são por sua vez subdivididas em 
subcaracterísticas. 

A segunda parte do modelo especifica quatro características de 
qualidade em uso, mas não apreenta o modelo de qualidade em uso 
além do nível de característica. Qualidade em uso é, para o usuário, o 
efeito combinado das seis características de qualidade do produto de 
software.

As características são aplicáveis a todo tipo de software, incluindo 
programas de computadores e dados contidos em firmware.
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3.Estrutura do modelo de qualidade

Abordagens para qualidade:
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As necessidades de qualidade do usuário incluem requisitos de 
qualidade em uso em contextos de uso específicos. Estas 
necessidades identificadas podem ser usadas na especificação da 
qualidade interna e externa, aplicando características e 
subcaracterísticas de qualidade do produto de software.

A qualidade do software pode ser avaliada medindo-se atributos 
internos (tipicamente medidas estáticas de produtos 
intermediários), os atributos externos (tipicamente pela medição do 
comportamento do código quando executado) ou os atributos de 
qualidade em uso.

A qualidade do processo contribui para melhorar a qualidade do 
produto e a qualidade do produto contribui para melhorar a 
qualidade do uso.

Avaliar a qualidade em uso pode fornecer feedback para melhorar 
um produto e avaliar um produto pode fornecer feedback para 
melhorar um processo.

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Qualidade do produto e o ciclo de vida do software:

As visões de qualidade interna, qualidade externa e qualidade em 
uso mudam durante o ciclo de vida do software. Por exemplo, a 
qualidade especificada como requisito no início do ciclo de vida é 
uma visão, principalmente, do ponto de vista da qualidade externa e 
do usuário, e difere da qualidade do produto inermediário, tal como a 
qualidade na fase de projeto, que é uma visão, principalmente, do 
ponto de vista de qualidade interna e do desenvolvedor.

A finalidade é alcançar a qualidade necessária e suficiente para 
atingir as reais necessidades do usuário.

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Qualidade do produto e o ciclo de vida do software:

Além disso, as necessidades explicitadas pelo usuário nem sempre 
refletem suas reais necessidades porque:

1.Frequentemente, o usuário não está consciente de suas 
necessidades reais

2.As necessidades podem mudar após terem sido explicitadas

3.Usuários diferentes podem ter ambientes operacionais diferentes

4.Pode ser impossível consultar todos os tipos de usuários, 
particularmente para produtos de software de prateleira.

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Qualidade do produto e o ciclo de vida do software:

Então, requisitos de qualidade não podem ser completamente 
definidos antes do início do projeto. Além disso, é necessário 
entender as necessidades reais do usuário tão detalhadamente 
quanto possível e representá-las nos requisitos.

Escalas de medições das métricas usadas nos requisitos de qualidade 
podem ser divididas em categorias correspondentes a diferentes 
graus de satisfação dos requisitos. Por exemplo, a escala poderia ser 
dividida em duas faixas: insatisfatória e satisfatória, ou em quatro 
faixas: utrapassa os requisitos, no intervalo-alvo, mínimo aceitável e 
inaceitável. Convém que as faixas sejam especificadas de forma que 
tanto o usuário quanto o desenvolvedor possma evitar desperdícios 
de custo e de prazo.

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Qualidade do produto e o ciclo de vida do software:

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Qualidade do produto e o ciclo de vida do software:

NECESSIDADES DE QUALIDADE DO USUÁRIO: requisitos de 
qualidade pelas métricas. Convém que sejam utilizados como 
critérios quando o produto for validado. Obter um produto que 
satisfaça as necessidades do usuário normalmente requer um 
feedback contínuo do usuário.

REQUISITOS DE QUALIDADE EXTERNA: nível de qualidade sob o 
ponto de vista externo. São usados como meta para validação em 
vários estágios de desenvolvimento. Devem ser declarados na 
especificação derequisitos de qualidade usando métricas externas, e 
devem ser usados como critérios na avaliação do produto.

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Qualidade do produto e o ciclo de vida do software:

REQUISITOS DE QUALIDADE INTERNA: nível de qualidade sob o 
ponto de vista interno. Usados para especificar as propriedades dos 
produtos intermediários. Podem ser usados como metas para 
validação em vários estágios de desenvolvimento. Também podem 
ser usados para definir estratégias de desenvolvimento e critérios de 
avaliação e de verificação durante o desenvolvimento.

QUALIDADE INTERNA: é medida e avaliada com relação aos 
requisitos de qualidade interna. Detalhes da qualidade do software 
podem ser melhorados durante a implementação do código, revisão 
e teste.

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Qualidade do produto e o ciclo de vida do software:

QUALIDADE EXTERNA ESTIMADA (OU PREVISTA): é a qualidade 
estimada ou prevista para o produto final de software, em cada 
estágio de desenvolvimento e para cada característica de qualidade, 
baseada no conhecimento da qualidade interna.

QUALIDADE EXTERNA: são todas as características do software do 
ponto de vista externo. É a qualidade quando o software é exeutado, 
que normalmente é testada num ambiente simulado, Durante o 
teste a maioria dos defeitos deve ser descoberta e eliminada.

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Qualidade do produto e o ciclo de vida do software:

QUALIDADE EM USO ESTIMADA (OU PREVISTA): é qualidade 
estimada ou prevista para o produto final de software, em cada 
estágio de desenvolvimento e para cada característica de qualidade 
em uso, baseada no conhecimento da qualidade interna e externa.

QUALIDADE EM USO: é a visão da qualidade do software do ponto 
de vista do usuário, quando este produto é usado em um ambiente e 
um contexto de uso especificados. Ela mede o quanto usuários 
podem atingir seus objetivos num determinado ambiente e não as 
propriedades do software em si.

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Qualidade do produto e o ciclo de vida do software:

A qualidade no ambiente do usuário pode ser diferente no ambiente 
do desenvolvedor, devido as diferenças entre necessidades e 
capacidades dos usuários e diferenças entre hardware. O usuário 
avalia apenas os atributos que são usados em sua tarefa. Algumas 
vezes, atributos especificados durante a fase de requisitos não 
atendem mais o usuário quando o software é usado, devido à 
mudanças de requisitos.

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Itens a serem avaliados

Os itens podem ser avaliados por medição direta, indireta ou 
medição de suas consequências. Por exemplo, um processo pode ser 
avaliado diretamente pela medição e avaliação de seu produto e, um 
produto pode ser avaliado indiretamente pela medição do 
desempenho da tarefa do usuário (usando métricas de qualidade em 
uso).

A qualidade em uso pode ser medida pelo quanto um produto, 
utilizado por usuários específicos, atende às necessidades desses 
usuários para que eles atinjam as metas especificadas com eficácia, 
produtividade, segurança e satisfação.

Nos estágios iniciais do desenvolvimento, somente recursos e 
processos podem ser medidos. Quando produtos intermediários 
(especificação, código fonte, etc) tornam-se disponíveis, estes podem 
ser avaliados pelas métricas escolhidas. 

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Itens a serem avaliados

EXEMPLO 1 - A confiabilidade de um sistema é avaliada pela 
observação de todas as falhas ocorridas independentemente da 
causa (hardware, software, erro humano, etc), enquanto que a 
confiabilidade de um produto de software é avaliada pela extração 
das falhas observadas, somente daqueles defeitos que ocorreram por 
causa do software (originárias dos requisitos, projeto ou 
implementação).

EXEMPLO 2 - Se os passageiros forem considerados os usuários de 
uma aeronave com um sistema de controle de vôo baseado em 
computador, então o sistema do qual dependem inclui a tripulação 
do vôo, a estrutura do avião e o hardware e o software do sistema de 
controle de vôo, enquanto que se a tripulação for considerada como 
a usuária, então o sistema do qual dependem é formado somente 
pela estrutura do avião e pelo sistema de controle de vôo.

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Utilizando o modelo de qualidade

É recomendado que, para a avaliação de qualidade de um software, 
seja definido um modelo de qualidade e que este modelo seja usado 
na definição das metas de qualidade para os produtos de software 
final e intermediários. Convém que a qualidade do software seja 
decomposta hierarquicamente em um modelo composto de 
características e subcaracterísticas, as quais podem ser usadas como 
uma lista de verificação.

Não é poss;ivel, na prática, medir todas as subcaracterísticas 
internas e externas para todas as parts de um software de grande 
porte. É necessário alocar recursos para a avaliação entre os 
diferetes tipos de medições, dependendo dos objetivos de negócios e 
da natureza do produto e dos processos utilizados no projeto.

3.Estrutura do modelo de qualidade
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Definiremos agora o modelo de qualidade externa e interna. Ele 
categoriza os atributos de qualidade do software em seis 
características: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, 
manutenibilidade e portabilidade; as quais são subdivididas em 
subcaracterísticas, que podem ser medidas por meio de métricas.

4. Modelo de qualidade para qualidade externa e 
interna
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4. Modelo de qualidade para qualidade externa e 
interna
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Definiremos agora o modelo de qualiadade para qualidade em uso. 
Os atributos de qualidade em uso são categorizados em quatro 
características: eficácia, produtividade, segurança e satisfação.

Qualidade em uso é a visão da qualidade sob a perspectiva do 
usuário. A obtenção de qualidade em uso é dependente da obtenção 
da necessária qualidade externa, a qual, por sua vez, é dependente 
da obtenção da necessária qualidade interna. 

Normalmente, são necessárias medidas em todos os três níveis 
(interno, externo e em uso), pois não necessariamente atender os 
critérios internos é suficiente para garantir os critérios externos, e 
atender os critérios externos é suficiente para garantir os critérios 
de qualidade em uso.

5.Modelo de qualidade para qualidade em uso
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5.Modelo de qualidade para qualidade em uso
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QUALIDADE EM USO: capacidade do produto de software de 
permitir que usuários especificados atinjam metas especificadas com 
eficácia, produtividade, segurança e satisfação em contextos de uso 
especificados.

5.Modelo de qualidade para qualidade em uso
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