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Avaliação de IHC 

Interface Humano-Computador



Visão Geral:  
O que, por que e quando avaliar



A presença da web ampliou a conscientização quanto ao fator 
usabilidade.

Visão Geral

Porém, muitos web designers ainda acreditam que, se eles e seus colegas 
utilizarem o software e o acharem atrativo, os outros também o irão achar.



A avaliação também pode significar :

Visão Geral

Acréscimo de tempo de desenvolvimento

Custar dinheiro



Sendo assim porque a avaliação de interfaces seria importante?

Visão Geral

Sem ela, os designers não teriam como certificar-se de que o software é 
utilizável e que está de acordo com o que os usuários desejam.



Mas, o que queremos dizer com avaliação?

Visão Geral

Existem diversas definições, algumas das quais envolvem diretamente os 
usuários, ao passo que outras requerem indiretamente um entendimento 

acerca das necessidades e da psicologia de cada um deles.



Definição:

Visão Geral

Processo sistemático de coleta de dados responsável por nos informar o 
modo como um determinado usuário ou grupo de usuários deve utilizar 

um produto para uma determinada tarefa em um certo tipo de ambiente.



Assim como já vimos:

Visão Geral

O design, progride em ciclos iterativos de  

DESIGN - AVALIAÇÃO - NOVO DESIGN (redesign)



Visão Geral



Visão Geral

Desenvolver sistemas dessa maneira geralmente acaba sendo mais barato 
do que consertar problemas descobertos depois que os sistemas foram 

entregues aos clientes (Karat, 1993)



Os usuários preferem sistemas que sejam fáceis de aprender e 
utilizar assim como eficazes, eficientes, seguros e satisfatórios. 	

É também essencial que alguns produtos sejam agradáveis, 

atraentes, desafiadores, etc. 	

Saber o que avaliar, a importância de avaliar e quando avaliar são, 

portanto, tarefas fundamentais para designers de interação.

Visão Geral



O QUE AVALIAR?



Existe uma grande variedade de produtos interativos com uma 
vasta lista de características que necessitam ser avaliadas.

O QUE AVALIAR?

Por exemplo, a sequência de links a ser seguida para encontrar um item 
em um website, são geralmente melhor avaliadas em laboratório, uma vez 

que tal ambiente permite aos avaliadores controlar aquilo que desejam 
investigar.

Já se um brinquedo colaborativo é resistente e se as crianças apreciam 
interagir com ele, são melhor avaliados em ambientes naturais, de maneira 

que os avaliadores têm a possibilidade de observar como as crianças 
procedem quando estão com seus brinquedos.



Caso OMS (Olympic Messaging System)

O QUE AVALIAR?



Olympic Messaging System (OMS) é um sistema de voice mail 
desenvolvida pela IBM para as Olimpíadas de 1984.!
!

Possibilitava o envio e recebimento de mensagens de voz.	

!

Funcionamento básico:	

• Pessoas ligavam para o Comitê Olímpico Nacional do seu país e falavam 

em seu próprio idioma	


• O operador auxiliava o usuário e transferia a mensagem para o OMS	


• Pelo OMS os participantes da Olimpíada ouviam as mensagens.	


O QUE AVALIAR?



Como foi avaliado?	

• Utilização de cenários impresso das telas, para obtenção de feedback	

• Teste iterativo dos manuais do OMS 	

• Uso de simulações e demonstrações 	

• Equipe de design tinha um participante dos jogos 	

• Entrevistas 	

• Testes de interface à distância 	

• Testes de usabilidade 	

• Teste “destruir” 	

• Testes de campo (véspera dos jogos) 

O QUE AVALIAR?



Desde o estudo com o OMS, várias novas técnicas de avaliação 
foram desenvolvidas.

O QUE AVALIAR?

Há também uma tendência crescente de se observar como as pessoas 
interagem com o sistema em seu trabalho, lar e outros ambientes, visando 
a obter um melhor entendimento de como o produto é (ou será) utilizado 

em seu ambiente pretendido.



O QUE AVALIAR?

No trabalho, por exemplo, as pessoas são 
frequentemente interrompidas por ligações, 

por outras pessoas que batem à porta, por e-
mails, etc, a ponto de algumas tarefas 

estarem programadas para ser interrompidas.

A maneira como as pessoas realizam uma atividade no mundo real é muito 
diferente de como ela pode ser observada em laboratório. Além disso, essa 
observação apresenta implicações na maneira como os produtos deveriam 

ser projetados.



POR QUE AVALIAR?



POR QUE AVALIAR?

Assim como os designers não deveriam assumir que todos são como eles, 
também não deveriam presumir que seguir as recomendações para o 

design seja garantia de uma boa usabilidade.



POR QUE AVALIAR?

“A experiência do usuário” abrange todos 
os aspectos da interação do usuário final... 
o primeiro requisito para uma experiência 

exemplar do usuário consiste em 
encontrar as necessidades exatas do 

cliente, sem ansiedade ou incomodação. A 
seguir, vêm a simplicidade e a elegância, 
que produzem produtos bons de se ter e 

de utilizar.

A avaliação é necessária para a certificação de que os usuários podem vir a 
utilizar o produto e apreciá-lo. Além disso, hoje os usuários procuram 
muito mais do que um sistema usável, como aponta a Nielsen Norman 

Group, uma empresa de consultoria de usabilidade:



POR QUE AVALIAR?

O design iterativo, com seu ciclo repetitivo de design e teste, é a única 
metodologia validada existente que produzirá resultados bem-sucedidos com 
consistência. Se você não dispuser de teste com o usuário como uma parte 

integrante do seu processo de design, você estará jogando muito dinheiro fora.

Bruce Tognazzini, um outro bem-sucedido consultor de usabilidade, tece o 
seguinte comentário:



POR QUE AVALIAR?

Tognazzini aponta cinco boas razões para se investir em testes com 
usuários:

1.Os problemas são consertados antes de o produto ser lançado, não depois. 

2.A equipe pode se concentrar em problemas reais, não em imaginários. 

3.Os engenheiros codificam, em vez de debater. 

4.O tempo para que o produto entre no mercado é menor. 

5.Finalmente, após a entrega da primeira versão, seu departamento de vendas 
apresentará um design sólido que poderá ser vendido sem que se tenha de 
que preocupar se ele vai funcionar realmente apenas nas versões 1.1 ou 2.0.



POR QUE AVALIAR?

Os testes de usabilidade envolvem medir o desempenho de usuários 
típicos em tarefas típicas. Além disso, a satisfação pode ser avaliada por 

meio de questionários e entrevistas. 



QUANDO AVALIAR?



QUANDO AVALIAR?

O produto que está sendo desenvolvido pode consistir em algo totalmente 
novo ou em uma atualização de algo já existente.



QUANDO AVALIAR?

Em se tratando de um produto novo, geralmente um tempo considerável é 
investido na pesquisa de mercado.  

Os designers geralmente fornecem suporte a esse processo desenvolvendo 
maquetas do produto utilizadas para extrair reações de usuários em 

potencial.



QUANDO AVALIAR?



QUANDO AVALIAR?



QUANDO AVALIAR?

Assim como ajudar a avaliar as necessidades do mercado, essa atividade 
contribui para para o entendimento das necessidades dos usuários e de 

seus requisitos. 

Esboços, maquetas de telas e outras técnicas de prototipação de baixa-
fidelidade são usadas para representar idéias de design. 

Muitas dessas mesmas técnicas são empregadas para elicitar opiniões dos 
usuários em avaliações, mas o propósito e o foco dessa última é diferente; 
o objetivo da avaliação consiste em verificar como um design preenche as 

necessidades dos usuários e se estes o apreciam.



QUANDO AVALIAR?

No caso de uma atualização (upgrade), há um escopo limitado para 
mudanças e a atenção é voltada para a melhoria do produto como um 

todo.

Esse tipo de design enquadra-se bem à 
engenharia de usabilidade, na qual as 

avaliações comparam o desempenho e as 
atitudes do usuário com aquelas das 

versões anteriores.



QUANDO AVALIAR?

As avaliações realizadas durante o design, visando a verificar se o produto 
continua a preencher as necessidades dos usuários, são conhecidas como 

AVALIAÇÕES FORMATIVAS.

As avaliações realizadas para avaliar o sucesso de um produto finalizado, 
como aquelas visando a satisfazer uma agência de patrocínio ou a verificar 
que um padrão está sendo mantido, são conhecidas como AVALIAÇÕES 

SOMATIVAS.



Avaliação de Interfaces



Identificar objetivos de usabilidade e da experiência do usuário é essencial 
para fazer com que cada produto seja bem-sucedido, e isso exige entender 

as necessidades dos usuários. 

A parte que exige mais habilidade e cuidado na avaliação é saber o que 
focar nos diferentes estágios.

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



A avaliação é dirigida por questões referentes a quanto um design ou 
algum aspecto particular seu satisfaz às necessidades dos usuários.

Os designers mais experientes conseguem saber o que funciona e o que 
não funciona. 

Aqueles com menos experiência, no entanto, podem ficar desanimados 
com sua primeira experiência de avaliação.

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



Paradigmas de Avaliação

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



Qualquer tipo de avaliação, seja um estudo de 
usuário ou não, é guiada tanto explícita como 

implicitamente por um conjunto de crenças que 
também podem ser respaldadas pela teoria. 

Essas crenças e as práticas a elas associadas são 
conhecidas como um paradigma de avaliação.

Em geral, paradigmas de avaliação estão relacionados a uma disciplina em 
particular, influenciando fortemente a maneira como as pessoas dessa 

disciplina pensam sobre a avaliação.

Paradigmas de Avaliação

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



•É uma prática comum, onde os designers obtêm um feedback informal 
dos usuários ou consultores; 

•Confirmar que suas idéias estão de acordo com as necessidades dos 
usuários e que estão agradando; 

•Podem ser realizadas em qualquer estágio; 

•Ênfase em uma contribuição (input) rápida, não em descobertas 
cuidadosamente documentadas;

Paradigmas de Avaliação  
Avaliação “rápida e suja”

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



Exemplo: logo no início do design, os desenvolvedores podem encontrar-se 
informalmente com usuários a fim de obter feedback de idéias para o novo 

produto. Em estágios posteriores, encontros semelhantes podem 
acontecer para se testar alguma idéia para um ícone, verificar se um 

gráfico agrada ou confirmar que determinada informação foi categorizada 
adequadamente em uma página da web. Essa abordagem é frequentemente 
chamada de “rápida e suja”, em razão de ter de ser realizada dentro de um 

curto espaço de tempo. Obter esse tipo de feedback constitui um 
ingrediente essencial de um design bem-sucedido.

Paradigmas de Avaliação  
Avaliação “rápida e suja”

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



•Avalia o desempenho de usuários típicos; 

•Os usuários seguem um roteiro de tarefas determinado pelo avaliador; 

•Pode trazer resultados quantitativos e qualitativos (tempo de execução, n.o de 
erros, ...); 

•Além da observação direta, os usuários são filmados e gravados; 

•Os procedimentos são firmemente controlados pelo avaliador; 

•Ambiente controlado, sem influências externas; 

•Os testes terminam com a aplicação de um questionário e uma entrevista semi-
estruturada; 

•O resultado é um documento formal que volta para o processo de produção em 
forma de Requisitos de Usabilidade (Engenharia de Usabilidade);

Paradigmas de Avaliação  
Testes de Usabilidade

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



•É feita no ambiente real; 

•O intuito é saber como os usuários interagem naturalmente e qual o impacto 
em suas atividades; 

•Pode trazer resultados quantitativos e qualitativos (etnografia, perfil de 
usuário, depoimentos, etc...); 

•Além da observação “de fora”, o avaliador pode estar “imerso” no ambiente 
a fim de captar detalhes da interação; 

•Os estudos podem contemplar tanto observação como entrevista ou 
questionário; 

•O resultado é um relatório com as inferências do avaliador além de gráficos e 
tabelas, quando necessários;

Paradigmas de Avaliação  
Estudos de Campo

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



Em alguns estudos de campo, o avaliador pode ser alguém que está 
imerso no ambiente ou até mesmo um participante. A etnografia 
consiste em um tipo particular de avaliação bem de perto cujo 

objetivo é explorar os detalhes do que acontece em um ambiente 
social particular.  

“No contexto da interação homem-computador, ela representa um 
meio de estudar o trabalho (ou outras atividades) para alimentar o 

design de sistemas de informação e entender os aspectos de seu uso” 
(Shapiro, 1995, p.8).

Paradigmas de Avaliação  
Estudos de Campo

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



•Não há participação de usuários; 

•É feita por especialistas que conhecem os usuários típicos; 

•São guiados por heurísticas*, visando prever problemas de usabilidade; 

•É uma técnica barata e eficaz; 

•O foco é no problema e na sugestão de melhorias; 

•O resultado é um relatório com os problemas encontrados, além das inferências 
e soluções propostas pelo avaliador. 

!
* Existem heurísticas para vários tipos de interação, além das “clássicas” 
propostas por Nielsen.

Paradigmas de Avaliação  
Avaliação Preditiva

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



Técnicas de Avaliação

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



As descrições a seguir são breves, mas oferecem uma visão rápida de cada 
categoria. Perceba que algumas técnicas são utilizadas de maneiras 

diferentes em paradigmas diferentes de avaliação.

Técnicas de Avaliação

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



•Ajudam a identificar necessidades, desejos e expectativas; 

•Útil na proposição de novos produtos; 

•Pode utilizar anotações, áudio, vídeo e logs de interação; 

•É difícil observar sem “interferir”;

Técnicas de Avaliação  
Observar usuários

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



•Podem serem feitas com entrevistas (poucos usuários) e questionários 
(muitos usuários); 

•Útil para saber o grau de satisfação de um produto que já existe; 

•Usuários nem sempre dizem “toda” a verdade;

Técnicas de Avaliação  
Solicitar Opiniões dos Usuários

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



•Fora das heurísticas, os especialistas podem explorar a interface, 
simulando a interação dos usuários; 

•De acordo com a experiência do avaliador, pode-se ter um bom retorno 
sobre os problemas e soluções para a interface; 

•Os desenvolvedores podem ter uma resposta bem próxima da solução a 
ser aplicada, já que o especialista poderá dar dicas de caráter mais técnico.

Técnicas de Avaliação  
Solicitar Opiniões dos Especialistas

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



•Usuários típicos realizam tarefas típicas bem definidas; 

•Dados são coletados para se avaliar o desempenho (tempo na execução 
das tarefas, números de erros e o caminho percorrido pelo usuário); 

•Tarefas consideradas mais fáceis devem ser as primeiras, a fim de, 
aumentar a confiança do usuário;

Técnicas de Avaliação  
Testes com Usuários

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



•Útil para avaliar diferentes designs de um produto; 

•São mais utilizadas para testes em que a interação é limitada*. Ex.: 
Equipamentos, telefones, brinquedos, etc. 

!
Em aplicações Web, podem ser medidas via teste A/B

Técnicas de Avaliação  
Modelagem do desempenho das 
tarefas realizadas por usuários

AVALIAÇÃO DE INTERFACES



AVALIAÇÃO DE INTERFACES

Relação entre paradigmas e técnicas de avaliação



D E C I D E

D E C I D E: um framework para orientar a 
avaliação



D E C I D E

Em inglês, o acrônimo DECIDE é formado pelas iniciais das palavras: 

determine, explore, choose, identify, decide, evaluate 

!
(determine, explore, escolha, identifique, decida, avalie)



D E C I D E

Um framework se caracteriza como um conjunto de conceitos/modelos/
métodos que são organizados em determinada configuração, para resolver 

um problema de um domínio específico. 

É um caminho “seguro” para realizarmos algum projeto. 

Um framework é (tem que ser) extensível e adaptável.

O que é um framework?



D E C I D E

Determine the goals the evaluation addresses  
     Determinar as metas do teste 

!
Explore the specific questions to be answered  
     Explorar as questões a serem respondidas 

!
Choose the evaluation paradigm and techniques to answer the questions  

     Escolher o paradigma (orientação) e técnicas para o teste 
!

Identify the practical issues  
     Identificar as questões práticas 

!
Decide how to deal with the ethical issues  
     Decidir como lidar com questões éticas 

!
Evaluate, interpret and present the data  

     Avaliar, analisar e apresentar os dados

Passo a Passo



D E C I D E

1. Determinar as Metas do Teste

•Em alto nível, quais são os objetivos da avaliação? 

✴Avaliar a metáfora de um design; 

✴Contribuir com a usabilidade/acessibilidade de um produto; 

✴Avaliar o impacto de uma tecnologia na prática de um trabalho; 

✴Antever como deveria ser a interface da próxima versão de um 
produto; 

✴Verificar se os requisitos de uso foram atendidos; 

•A quem pode interessar os resultados da avaliação? (stakeholders, 
pessoas, comunidade) 

•As metas irão influenciar na escolha do paradigma de avaliação.



D E C I D E

2. Explorar as questões a serem respondidas

•É, basicamente, o que se pretende saber com o teste. Ex: 

✴Será que as pessoas usam mais a bilheteria, justamente por não 
confiarem nos terminais automáticos? 

✴Será que é por causa da usabilidade ruim do terminal? 

✴As resenhas dos filmes são confiáveis? Elas geram engajamento? 

✴O que faz com que as pessoas fiquem perdidas ao localizarem suas 
poltronas? 

✴(...) 

•Uma boa tática é imaginar que você está preparando um checklist para 
guiar outra pessoa na avaliação.



D E C I D E
3. Escolher o paradigma (orientação) e técnicas 

para o teste

•Como dito anteriormente, as metas podem determinar o 
paradigma que, por sua vez, determina as técnicas; 

•Questões de ordem prática/técnica, econômica e, até mesmo, 
ética podem interferir na escolha; 

•É possível combinar paradigmas (nós faremos isso) a fim de 
obter resultados diferentes;



D E C I D E

4. Identificar as questões práticas

Identificar questões como: 

!
USUÁRIOS: 

•Escolha e “recrutamento” de usuários que possuam algum 
conhecimento no domínio (idade, sexo, nível de conhecimento, etc...); 

•Definição de tarefas que sejam factíveis para os usuários escolhidos; 

•Quais “agrados” serão propiciados aos usuários? 

•Em caso de usuários deficientes, facilitar o deslocamento se 
necessário. Além disso, o tempo de execução da tarefa não pode ser 
alto.



D E C I D E

4. Identificar as questões práticas

EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA: 

•Computadores, laboratório, câmeras, papel, gravador, pilhas, etc; 

•Reserva e preparação do ambiente de teste; 

!
RESTRIÇÕES DE CRONOGRAMA E ORÇAMENTO: 

•Gastos com deslocamento; 

•Valor da hora do especialista; 

•Compra de material; 

•(...)



D E C I D E

4. Identificar as questões práticas

CONHECIMENTO ESPECIALIZADO: 

•Será preciso treinar a equipe de apoio? 

•Para a análise dos dados, será necessário contratar um estatístico? 

•(...)



D E C I D E

5. Decidir como lidar com questões éticas

•Garantir o anonimato dos participantes; 

•Em testes de usabilidade, os usuários devem assinar o termo de 
participação; 

•No Brasil, os testes devem ser voluntários; 

•Garantir a segurança e destruição dos arquivos em vídeo; 

•Os usuários devem saber como e o que está sendo testado (mostrar os 
equipamentos, salas, apresentar a equipe); 

•Deixe claro que o usuário pode abandonar o teste quando quiser; 

•Não zombar das pessoas (isso é sério!!!);



D E C I D E

6. Avaliar, Analisar e Apresentar os dados

•É a realização do teste propriamente dito; 

•Em estudos de campo, fazer o levantamento e cruzamento de dados 
coletados; 

•Em caso de testes de usabilidade, anotar os incidentes e colocá-los em 
relatório; 

•Em caso de avaliação heurística, anotar os problemas em uma planilha e 
atribuir a severidade (após a consolidação das planilhas de cada avaliador); 

•Identificação das melhorias sugeridas após o teste;



D E C I D E

Estudos-Piloto

É sempre válido testar planos para uma avaliação realizando-se um estudo-
piloto, antes de se lançar no estudo principal. O objetivo consiste em 

certificar-se de que o plano é viável, antes de se embarcar no estudo real. 

É também uma oportunidade de praticar a habilidade de entrevistar ou de 
verificar que as questões em um questionário são claras ou que um 

procedimento experimental funciona de maneira adequada.



D E C I D E

Estudos-Piloto

Enviar 500 questionários e ficar sabendo depois que duas das questões 
estavam confusas desperdiça tempo, aborrece os participantes e custa 

dinheiro.
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