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• 2. Captura da opnião dos usuários

Avaliação de IHC: 

Captura da opinião dos usuários



Parte 1 - Avaliar os Usuários

Parte 2 - Observar os Usuários

Parte 3 - Perguntar aos Usuários



Outra forma de descobrir o que os usuários fazer ou gostam é...

Captura da opinião dos usuários

PERGUNTAR



ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS

Captura da opinião dos usuários

Técnicas bem sucedidas normalmente utilizadas em avaliações “rápidas e 
sujas”, testes de usabilidade e estudos de campo



ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS

Captura da opinião dos usuários

Podem ser estruturados ...

... ou flexíveis



Outra forma de descobrir quão bem foi projetado um sistema é obter a 
opinião de especialista

Captura da opinião dos usuários



Perguntando a usuários: entrevistas
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Perguntando a usuários: entrevistas1

Entrevista: conversa com um propósito

Quatro tipos básicos de entrevistas:

•open-ended (não estruturada) 

•estruturadas 

•semi-estruturadas 

•entrevistas em grupo



Qual abordagem devo usar?

Se a meta é obter impressões sobre o produto, se utiliza uma 
entrevista informal, não-estruturada. 

Se a meta é obter um feeedback sobre características do produto, uma 
entrevista estruturada ou questionário é a melhor opção.

DEPENDE DA META

Perguntando a usuários: entrevistas1



Elaborando perguntas e planejando uma entrevista

Perguntas para uma entrevista precisam ser sucintas e diretas. 

Algumas recomendações:

•Evite perguntas longas, são difíceis de lembrar 

•Evite sentenças compostas. Divida em mais perguntas. 

•Evite jargões e linguagens que o entrevistado possa não compreender 

•Evite perguntas tendenciosas 

•Seja sensível à sua própria tendência e busque a neutralidade em suas 
perguntas

Perguntando a usuários: entrevistas1



Você pode solicitar que um colega revise suas perguntas e executem 
um piloto, identificando problemas e adquirindo prática como 

entrevistador

Elaborando perguntas e planejando uma entrevista

Perguntando a usuários: entrevistas1



Os usuários estão prestando um favor, portanto torne a atividade o 
mais agradável possível.

Elaborando perguntas e planejando uma entrevista

Perguntando a usuários: entrevistas1



Alguns passos para ajudá-lo a deixar o 
entrevistado a vontade:

•Faça uma introdução e se apresente, explicando o porquê da 
entrevista. Pergunte se ele se importaria de ter a conversa gravada 

•Faça um aquecimento, com perguntas fáceis. Normalmente com 
informações demográficas (idade, onde ele mora) 

•Na seção principal, faça uma sequência lógica, deixando as questões 
mais difíceis para o final 

•Deixe um período de descanso, com algumas questões fáceis 

•Crie uma seção de encerramento, agradecendo e desligue o gravador.

Elaborando perguntas e planejando uma entrevista

Perguntando a usuários: entrevistas1



Seja profissional:

•Vista-se de forma adequada 

•Prepare uma carta de consentimento 

•Certifique-se de que o equipamento está funcionando 

•Registre as respostas exatamente como são

Elaborando perguntas e planejando uma entrevista

Perguntando a usuários: entrevistas1



Entrevistas não-estruturadas

Perguntando a usuários: entrevistas1



Conversas focadas em um tópico em particular e 
com uma certa frequência podem ser mais 

aprofundadas.

São aberta sem um formato predeterminado 

Tanto o usuário quanto o entrevistador podem direcionar a entrevista 

Certifique de que as respostas são relevantes 

Crie um plano dos principais pontos por tratar

Entrevistas não-estruturadas

Perguntando a usuários: entrevistas1



Principais pontos a serem lembrados:

•Certifique que você dispões de uma agenda para a entrevista que 
forneça suporte às metas (identificadas com DECIDE) 

•Estar preparado para desvios 

•Prestar atenção a questões éticas 

•Deixar o entrevistado à vontade 

•responder com simpatia 

•Sempre indicar o início e o fim da entrevista 

•Analisar os dados assim que possível

Entrevistas não-estruturadas

Perguntando a usuários: entrevistas1



Entrevistas estruturadas

Perguntando a usuários: entrevistas1



Perguntas determinadas semelhantes a um 
questionário.

Úteis quando as metas são claras 

Para funcionar as perguntas necessitam ser curtas e claras 

As respostas podem ser selecionadas de uma lista 

Pedir a outro avaliador que revise as questões 

Perguntas normalmente fechadas, com respostas precisas 

Mesmas questões para todos, portanto o estudo é padronizado

Entrevistas estruturadas

Perguntando a usuários: entrevistas1



Entrevistas semi-estruturadas

Perguntando a usuários: entrevistas1



Combina características das entrevistas 
anteriores

Prepara roteiro básico 

Inicia com questões pré-planejadas e faz que o entrevistador 
estenda sua fala 

Importante não antecipar nenhuma resposta: “Parece que 
você gostou do uso dessa cor...” 

Realizar sondagens: “Você quer me contra algo mais?” 

Entrevistas semi-estruturadas

Perguntando a usuários: entrevistas1



Que websites você visita com mais frequência? 
<Resposta> 

Por quê? 
<Resposta menciona vários, mas ressalta que prefere um específico> 

Por que você gosta desse? 
<Resposta> 

Fale mais sobre esse site. 
<silêncio, seguido de uma resposta> 

Algo mais? 
<Resposta> 

Obrigado. Alguma outra razão que você não tenha mencionado? 

Entrevistas semi-estruturadas

Perguntando a usuários: entrevistas1



Entrevistas em grupo

Perguntando a usuários: entrevistas1



Grupo de foco (focus group), muito utilizado em 
marketing, campanhas políticas e pesquisas 

sociais.

Os participantes formam uma amostra de usuários típicos 

Normalmente compartilham características semelhantes 

Possibilitar que questões diferentes sejam levantadas 

Desenvolvem opiniões dentro de um contexto 

O entrevistador deve encorajar as pessoas mais quietas a falar e 
controlar as mais falantes 

Geralmente gravada para posterior análise

Entrevistas em grupo

Perguntando a usuários: entrevistas1



Grupo de foco (focus group), muito utilizado em 
marketing, campanhas políticas e pesquisas 

sociais.

Apresentam baixo custo 

Resultados rápidos 

facilitador necessita ser habilidoso para não gastar tempo em questões 
irrelevantes 

Difícil reunir todas as pessoas

Entrevistas em grupo

Perguntando a usuários: entrevistas1



Outras fontes de informação semelhante a entrevistas

Perguntando a usuários: entrevistas1



Entrevistas por telefone 

bate-papos eletrônicos 

Videoconferências

Outras fontes de informação semelhante a entrevistas

Entrevistas que envolvam questões sensíveis, responder a perguntas 
anonimamente

Perguntando a usuários: entrevistas1



Perguntando a usuários: entrevistas
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2 Perguntando a usuários: questionários

Técnica de coleta de dados e opiniões de usuários 

Semelhantes a entrevistas e podem conter perguntas abertas ou fechadas



Necessário esforços e habilidades para 
assegurar que as perguntas sejam claras e 

que os dados coletados possam ser 
analisados adequadamente

2 Perguntando a usuários: questionários



Podem ser utilizados sozinhos ou juntamente com outros métodos, para 
ajudar a esclarecer ou aprofundar algum entendimento

2 Perguntando a usuários: questionários



As perguntas de um questionário são parecidas com as utilizadas em uma 
entrevista estruturada

2 Perguntando a usuários: questionários

ENTÃO COMO VOU SABER QUAL TÉCNICA UTILIZAR?!?!



Os questionários podem ser distribuídos para muitas 
pessoas e geram evidências da opinião geral mais 

ampla

As entrevistas estruturadas são fáceis e rápidas de 
conduzir e são aplicadas quando as pessoas não irão 

parar para preencher um questionário

2 Perguntando a usuários: questionários



DILEMA: O que dizem e o que fazem!

O que os usuários dizem sem sempre é o que fazem. As pessoas algumas vezes dão 
respostas que consideram mostrar-lhes em sua melhor forma, ou apenas podem 

esquecer o que aconteceu ou quanto tempo passaram realizando uma atividade em 
particular. 

Sendo assim, os avaliadores podem acreditar em todas as respostas que obtêm? Os 
correspondentes estão dizendo “a verdade”, ou simplesmente fornecendo as respostas 

que supõem que o avaliador queira ouvir? 

Não é impossível evitar esse comportamento mas é importante estar ciente dele e 
reduzir possíveis tendências conseguindo-se um grande número de participantes ou 

utilizando-se uma combinação de técnicas. Questões que sugiram respostas particulares 
devem ser evitadas. 

2 Perguntando a usuários: questionários



Elaborando questionários

2 Perguntando a usuários: questionários



Muitos questionários iniciam perguntando dados geográficos 
(gênero, idade, ...) e dados de experiência (tempo ou número de 

anos usando computadores)

2 Perguntando a usuários: questionários
Elaborando questionários



Conhecendo a amostra de dados, o designer pode desenvolver diferentes 
versões ou se focar mais em necessidades de um grupo

2 Perguntando a usuários: questionários
Elaborando questionários



Após as questões genéricas, são realizadas as perguntas específicas de 
acordo com a meta da avaliação 

Se for muito longo, as perguntas do questionário podem ser agrupadas em 
tópicos

2 Perguntando a usuários: questionários
Elaborando questionários



Recomendações gerais para se criar um questionário:

2 Perguntando a usuários: questionários
Elaborando questionários

•Faça perguntas claras e específicas 

•Quando possível, ofereça opções de respostas 

•Inclua a opção “não tenho opinião” quando se aplique 

•Pense sobre a ordem das perguntas. Normalmente perguntas gerais vêm 
antes 

•Evite perguntas múltiplas e complexas 

•Nas questões de escalas, certifique que a variação é apropriada e que não 
se sobrepõe



Recomendações gerais para se criar um questionário:

2 Perguntando a usuários: questionários
Elaborando questionários

•Certifique que a ordem das escalas é intuitiva, cuidado com o uso de 
negativos e seja consistente (evitar usar 1 para baixo em algumas e alto em 
outras) 

•Evite jargões 

•Caso necessário, crie diferente versões do questionário (cultura dos 
usuários) 

•Forneça instruções claras sobre como completar o questionário 

•Busque equilíbrio entre espaços em branco e tente criar um formulário o 
mais compacto possível



Formato das perguntas e respostas

2 Perguntando a usuários: questionários



Tipos diferentes de perguntas exigem tipos diferentes de respostas!!!

2 Perguntando a usuários: questionários
Formato das perguntas e respostas



2 Perguntando a usuários: questionários
Formato das perguntas e respostas

As vezes precisamos de respostas opostas

SIM e NÃO

Outras vezes precisamos de uma faixa

quente    muito quente    insuportável    inferno

Ou até mesmo uma única opinião

Funciona



Para representar estas diferentes perguntas existem diversos formatos, 
onde os mais utilizados são:

2 Perguntando a usuários: questionários
Formato das perguntas e respostas

•Assinalar quadradinhos 

•Escalas Likert 

•Escalas de diferencial semântico



Assinalar quadradinhos

2 Perguntando a usuários: questionários
Formato das perguntas e respostas

Utilizado quando as opções de respostas são limitadas, como gênero onde 
podem ser oferecidos dois quadradinhos. 

!
Masculino          Feminino 

!
Outro exemplo é para obter a informação da idade do entrevista. Uma vez 
que muitas pessoas não gostam de dizer sua idade, algumas faixas podem 

ser apresentadas como opção. 

!
Menos que 20        Entre 20 e 40        Mais que 40



Assinalar quadradinhos

2 Perguntando a usuários: questionários
Formato das perguntas e respostas

Um erro comum dessa abordagem ocorre quando as idades se sobrepõem: 

!
15 - 20   e   20 - 25

Para evitar esse problema deveríamos apresentar as opções da seguinte 
forma: 

!
14 - 19   e   20 - 24



Escalas Likert

2 Perguntando a usuários: questionários
Formato das perguntas e respostas

As escalas servem para esclarecer as variedades de uma resposta e para 
que as pessoas elaborem julgamentos sobre coisas, por exemplo: que tão 

fácil, que tão usável, etc 

As escalas Likert medem opiniões, atitudes e crenças, portanto são muito 
utilizadas para medir a satisfação do usuário 



Escalas Likert

2 Perguntando a usuários: questionários
Formato das perguntas e respostas

Como exemplo, as opiniões sobre o uso de cores em um website poderiam ser 
avaliadas: 

(1) O emprego das cores está excelente: (onde 1 representa concordar 
totalmente e 5 representa discordar totalmente) 

1        2        3        4        5 

!
!

(2) O emprego das cores está excelente: 

Concordo totalmente         concordo            OK           discordo          discordo totalmente 



Escalas de Diferencial Semântico

2 Perguntando a usuários: questionários
Formato das perguntas e respostas

Utilizadas com menos frequência 

Exploram uma faixa de atitudes bipolares a respeito de um item em 
particular 

Solicita que o participante marque uma das posições entre os dois 
extremos 

O resultado é dado pela soma das pontuações de cada par 

Os pólos podem estar misturados, de forma que as características boas e 
ruins estejam distribuídas tanto na direita como na esquerda



Escalas de Diferencial Semântico

2 Perguntando a usuários: questionários
Formato das perguntas e respostas

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Atraente 

Claro 

Sem cor 

Interessante 

Maçante 

Útil 

Pobre

Feio 

Confuso 

Colorido 

Sem graça 

Agradável 

Inútil 

Bem projetado



Administrando questionários

2 Perguntando a usuários: questionários



2 Perguntando a usuários: questionários
Administrando questionários

Quando se utilizam questionários, duas questões importantes 
precisam ser identificadas:

Atingir uma amostra 
representativa de participantes

Assegurar uma taxa de 
respostas razoável



2 Perguntando a usuários: questionários

Quando se aplica uma pesquisa a uma 
grande base de usuários, precisam ser 
selecionados utilizando-se uma técnica 

de amostragem. 

Porém os designers tendem a usar um 
pequeno número de participantes.  

Com pequenas amostras, geralmente 
se obtém 100% de respostas. 

Administrando questionários



2 Perguntando a usuários: questionários

Já com grandes populações, principalmente quando se encontram 
fisicamente distribuídas, assegurar que os questionários serão devolvidos 

pode ser um grande problema. 

40% de retorno é considerado aceitável para muitas pesquisas, mas taxas 
muito menores são comuns.

Administrando questionários



2 Perguntando a usuários: questionários

Algumas maneiras de encorajar que os entrevistados devolvam os 
questionários:

•Assegurar um questionário bem projetado 

•Oferecer uma seção menor e pedir que caso não tenha tempo para 
responder todo o questionário, que responda pelo menos esta seção 

•Incluir um envelope endereçado e selado para enviar a resposta 

•Explicar porque você necessita do questionário completo 

•Assegurar o anonimato 

•Contatar os respondentes, após a pesquisa 

•Oferecer incentivos, como pagamentos.

Administrando questionários



Questionários on-line

2 Perguntando a usuários: questionários



2 Perguntando a usuários: questionários

Cada vez mais comuns, podem ser enviados por e-mails ou acessados via 
web. 

Por e-mail é possível atingir usuários específicos, porém muitas vezes pode 
estar limitado a apenas texto. 

Via web costumam ser mais flexíveis e dinâmicos, com campos para serem 
marcados, menus instantâneos ou suspensos, telas de ajuda e gráficos.

Questionários on-line



2 Perguntando a usuários: questionários

Os formulários via web também podem fornecer validações imediatas dos 
dados e forçar regras como selecionar apenas uma resposta ou certos tipos 

de respostas, como as numéricas.

Questionários on-line



2 Perguntando a usuários: questionários

Outras vantagens dos questionários on-line:

Questionários on-line

•As respostas são geralmente devolvidas rapidamente 

•Os custos de cópia e postagem são baixos 

•Os dados podem ser armazenados imediatamente em base de dados 

•O tempo para a análise dos dados é reduzido 

•Os erros no design de um questionário podem se recorrigidos facilmente



Analisando dados de questionários

2 Perguntando a usuários: questionários



2 Perguntando a usuários: questionários

Uma vez coletadas as respostas dos questionários, é necessário saber o 
que fazer com os dados.

Analisando dados de questionários

Primeiramente, identificar quaisquer tendências ou padrões.  

Em geral se utilizam estatísticas simples, como o número ou o percentual 
de respostas em uma determinada categoria.



2 Perguntando a usuários: questionários

Se o número de participantes é pequeno, fornecer números reais é um 
procedimento mais honesto. 

Porém para números maiores de respostas, normalmente se utilizam 
porcentagens para padronizar os dados.

Analisando dados de questionários



2 Perguntando a usuários: questionários

Gráficos de barras também podem ser usados. 

Técnicas estatísticas mais avançadas também podem ser utilizadas para 
mostrar a relação entre as respostas das perguntas.

Analisando dados de questionários
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Perguntando a especialistas: inspeções

As vezes, os usuários não estão facilmente acessíveis ou fazer com que 
participem pode sair muito caro ou necessitar de muito tempo.

3

Nestas circunstâncias, especialistas ou uma combinação de especialistas e 
usuários podem dar o feedback.



Perguntando a especialistas: inspeções

No início dos anos 90, várias técnicas de inspeção foram desenvolvidas. 

Elas incluíam vários tipos de avaliações de especialistas, como avaliações 
heurísticas e walkthroughs, onde eles inspecionam a interface e prevêm 
problemas com que os usuários podem se deparar ao interagir com ela.

3



Perguntando a especialistas: inspeções

Essas técnicas são relativamente baratas e fáceis de aprender.

3

Podem ser utilizadas em qualquer estágio de um projeto de design, como 
em protótipos precoces ou protótipos bem desenvolvidos que estejam 

disponíveis.



Avaliação heurística

Perguntando a especialistas: inspeções3



Desenvolvida por Jakob Nielsen (1994), é uma técnica de inspeção de 
usabilidade onde especialistas orientados por um conjunto de princípios de 

usabilidade conhecidos como heurística, avaliam se os elementos da 
interface estão de acordo com esses princípios.

Avaliação heurística

Perguntando a especialistas: inspeções3



O conjunto original de heurísticas derivou da análise de 249 problemas de 
usabilidade. 

Aqui se encontram listados alguns desses problemas:

Avaliação heurística

Perguntando a especialistas: inspeções3

•Visibilidade do status do sistema 

•Compatibilidade do sistema com o mundo real 

•Controle do usuário e liberdade 

•Consistência e padrões 

•Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir os erros 



Avaliação heurística

Perguntando a especialistas: inspeções3

•Prevenção de erros 

•Reconhecer, em vez de relembrar 

•Flexibilidade e eficiência no uso 

•Estética e design minimalistas 

•Ajuda e documentação 



Algumas dessas heurísticas são muito gerais para avaliar novos produtos. 

As seguintes heurísticas são mais úteis para a avaliação de websites 
comerciais e podem ser facilmente memorizadas com o acrônimo HOME 

RUN:

Avaliação heurística

Perguntando a especialistas: inspeções3

•High-quality content (conteúdo de alta qualidade) 

•Often updated (frequentemente atualizado) 

•Minimal download time (tempo mínimo de download) 

•Ease of use (facilidade de uso) 

•Relevant to user’s needs (relevante para as necessidades dos usuários) 

•Unique to the online médium (somente para o meio on-line) 

•Netcentric corporate culture (cultura corporativa centrada na rede)



São necessários conjuntos diferentes de heurísticas para avaliar 
brinquedos, aparelhos wireless, comunidades on-line, computadores 

vestíveis e outros. 

Portanto os avaliadores devem desenvolver seus próprios conjuntos de 
heurísticas, utilizando as recomendações de design, pesquisa de mercado e 

documentos de requisitos. 

O número exato de heurísticas e quais são melhores para cada análise, 
depende muito do produto.

Avaliação heurística

Perguntando a especialistas: inspeções3



Embora se possa utilizar outro número de especialistas, estudos indicam 
que 5 avaliadores identificam 75% dos problemas. 

Especialistas experientes podem captar muitos dos problemas de 
usabilidade sozinhos, em um processo que ficou conhecido como crítica do 

especialista (expert crit). 

Avaliação heurística

Perguntando a especialistas: inspeções3

Como não são necessários usuários e 
instrumentos especiais para a avaliação 
heurística e também por ser barata e 
rápida, também ficou conhecida como 

avaliação econômica (discount 
evaluation).



Avaliação heurística

Perguntando a especialistas: inspeções3



A avaliação heurística é um dos métodos mais simples de avaliação. Para 
ser realizada contam com três estágios: 

1. A sessão breve e preliminar 

Onde se diz aos especialistas o que fazer. 

2. O período de avaliação 

Cada especialista passa de uma a duas horas inspecionando 
independentemente o produto, utilizando as heurísticas como guia. 

Necessitam checar pelo menos duas vezes cada interface. Na primeira vez, 
sente o fluxo da interação. Na segunda, foca elementos específicos. 

3. Sessão de resultados 

Onde os especialistas se reúnem para discutir o que descobriram, priorizar 
os problemas e sugerir soluções

Avaliação heurística

Perguntando a especialistas: inspeções3



Captura da opinião dos usuários
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Perguntando a especialistas: seguindo percursos

Envolvem percorrer uma tarefa com o sistema e anotar características de 
usabilidade problemáticas.

4



Perguntando a especialistas: seguindo percursos

Para isso analisaremos dois tipos de percursos: 

PERCURSOS COGNITIVOS  

PERCURSOS PLURALÍSTICOS

4



Percursos Cognitivos

Perguntando a especialistas: seguindo percursos4



Envolvem simular um processo de solução de problemas a cada passo do 
diálogo homem-computador. 

Enfocam a avaliação de designs para facilitar o aprendizado.

Percursos Cognitivos
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Para realizar o percurso cognitivo, se seguem os seguintes passos:

Percursos Cognitivos
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1.As características de usuários típicos são identificadas. São desenvolvidas 
tarefas de amostra que enfocam aspectos do design. 

2.Um designer e um ou mais avaliadores especialistas reúnem-se então 
para realizar a análise. 

3.Os avaliadores percorrem as sequências de ações para cada tarefa e 
tentam responder as seguintes questões: 

a.A ação correta será suficientemente evidente para o usuário 

b.O usuário perceberá que a ação correta está disponível? 

c.O usuário associara e interpretará a resposta da ação corretamente?



Percursos Cognitivos
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4.Enquanto se está fazendo o percurso, é realizado um registro das 
informações críticas, no qual: 

a.Suposições sobre o que causaria problemas. Explicar porque os usuários 
enfrentariam dificuldades. 

b.Anotações sobre questões laterais e alterações no design. 

c.Um resumo dos resultados. 

5.O design é revisado, para que os problemas apresentados sejam 
consertados.



Percursos Pluralísticos
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Constituem um outro tipo de percurso em que usuários, desenvolvedores 
e especialistas trabalham juntos percorrendo passo a passo um cenário, 
discutindo questões de usabilidade associadas a elementos de diálogo 

envolvidos nos passos de cenário.
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São realizados seguindo-se a seguinte sequência de passos:
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1.Os cenários são desenvolvidos na forma de uma série de cópias 
impressas de telas representando uma única ação na interface. 

2.Os cenários são apresentados ao painel de avaliadores, e solicita-se que 
escrevem a sequência de ações que tomariam para mover-se de uma tela 
para outra. É feito individualmente sem discutir uns com os outros. 

3.Após todos terem anotado, os membros discutem as ações. 

4.Passa-se então para a próxima rodada de telas. Continua até que todos 
os cenários tenham sido avaliados.



As vantagens incluem um forte foco nas tarefas dos usuários. 

São aplicadas práticas de design participativo envolvendo equipes 
multidisciplinares.
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Como desvantagem está a necessidade de reunir todos os especialistas de 
uma só vez e prosseguir no ritmo do mais lento. 

Também podem existir restrições de tempo.
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Obrigado! 
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