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Resumo 20 

A utilização de recursos disponibilizados pelas aplicações web vêm crescendo 21 

continuamente. Com isso, a procura por uma aplicação fácil e simples de utilizar tem se 22 

tornado alta. Aplicações web com pouca usabilidade tendem ser substituídas por outras 23 

consideradas mais fáceis de usar no ponto de vista do usuário. Empresas e 24 

desenvolvedores de aplicações web vêm adotando diversas abordagens para tornar seus 25 

sistemas simples e fáceis. Porém, os usuários ainda encontram erros ao utilizarem as 26 

aplicações web. Pesquisas mostram que utilizar técnicas e métodos de avaliação da 27 

Interação Humano-Computador (IHC) pode melhorar substancialmente a qualidade das 28 

aplicações. Porém, nem sempre as técnicas de inspeção de usabilidade são fáceis de 29 

serem aplicadas por desenvolvedores da indústria. O propósito desta pesquisa é avaliar a 30 

meta-usabilidade de técnicas de inspeção de usabilidade, visando propor melhorias e 31 

assim contribuir com a disseminação do uso de técnicas na indústria. Os resultados 32 

mostram que as técnicas avaliadas ainda possuem defeitos de usabilidade.  33 

Palavras-Chave 34 

Usabilidade, Interação Humano-Computador, Métodos de Inspeções, 35 

Comunicabilidade. 36 

Abstract 37 

The usage the services provided by the web is increasing constantly. Due to this factor, 38 

the need of a web application simple and easy to use is essential. Web application with 39 

bad usability are quickly replaced by others considered easier to use in the user's 40 

perspective. Development companies have adopted several approaches to improve the 41 

quality of the produced systems. However, users still face errors while interacting with 42 
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these web applications. Researches propose and state that using Human-Computer 43 

Interaction methods and techniques can substantially improve the quality of the 44 

applications. Nevertheless these methods and technique sometimes are not easy to be 45 

used and applied by the developer time. The purpose of this research is to evaluate the 46 

usability of the usability inspection technique (meta-usability), as well as the 47 

communicability. The goal is to identify improvements factors of the techniques and 48 

also disseminate the use of evaluations in industry. The results show that the techniques 49 

performed even have usability  defects. 50 

Keywords 51 

Usability, Human-Computer Interaction, Evaluation Method, Communicability. 52 

1. Introdução 53 

Aplicações web estão sendo cada vez mais importantes na vida de seus usuários 54 

(Kappel et al. 2006), pois várias auxiliam no cumprimento de tarefas nos seus 55 

cotidianos (Bonifácio et al. 2011). Com esse crescimento considerável de aplicações 56 

web, a busca pela aceitabilidade de seus usuários vem crescendo fortemente (Insfran e 57 

Fernandez 2008). Um dos fatores fundamentais para que um sistema possa ser aceito 58 

pelos seus usuários, é possuir interface agradável, além de contar com requisitos como a 59 

eficiência, eficácia, e a qualidade (Insfran 2008; Conte e Travassos 2009; Santos e 60 

Conte 2011; Fernandes et al. 2012). 61 

De acordo com a norma ISO 9126-1, a usabilidade é um critério de qualidade 62 

relacionado a facilidade de uso, mais especificamente define como capacidade que um 63 

software tem de ser aprendido, compreendido de maneira fácil. Visando aumentar a 64 

qualidade de sistemas de software, várias técnicas de inspeções de usabilidade foram 65 
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propostas. Porém existem algumas questões que devem ser consideradas, como por 66 

exemplo a satisfação dos inspetores ao utilizar as técnicas.  67 

Para avaliar a usabilidade, são feitos dois tipos de avaliações, que são testes e inspeções 68 

de usabilidade. Os testes de usabilidade são realizados através da observação de 69 

usuários finais interagindo com o sistema (Santos e Conte 2011; Fernandes 2013). E as 70 

inspeções de usabilidade são executadas por especialistas profissionais de Interação 71 

Humano-Computador (Santos e Conte 2011; Fernandes 2013) e áreas afins. 72 

Atualmente, há várias técnicas que inspecionam softwares, como: Avaliação Heurística 73 

(Nielsen 1994), Percurso Cognitivo (Blackmon et al. 2002). Há também técnicas de 74 

inspeção especificas para avaliar aplicações web, como: Web Evaluation Question 75 

Technique (WE-QT) (Fernandes 2013), e Web Design Perspectives - Reading 76 

Technique (WDP-RT) (Gomes et al. 2009). 77 

Como a técnica WDP-RT foi proposta com o intuito de inspecionar sistemas web 78 

(Gomes 2009.), e a técnica WE-QT também proposta com o mesmo objetivo que a 79 

WDP-RT (Fernandes 2013). Foram escolhidas duas técnicas para fazerem parte desta 80 

pesquisa, são elas: WE-QT e WDP-RT. 81 

Para avaliar as tecnicas propostas, as pesquisas geralmente fazem análises quantitativas 82 

relacionada a eficiência e eficácia das técnicas. Porém, a usabilidade das técnicas de 83 

inspeção de usabilidade (meta-usabilidade) pode influenciar na consolidação das 84 

tecnicas.  85 

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a meta-usabilidade de técnicas de inspeção de 86 

usabilidade de aplicações web.  87 
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O restante deste relatório está organizado da seguinte maneira: A Seção 2 discute sobre 88 

material e métodos, descrevendo a metodologia que está sendo  utilizada para conduzir 89 

esta pesquisa. A Seção 3 apresenta os resultados dos estudos realizados. Por fim a Seção 90 

4 apresenta a discussão desta pesquisa. 91 

2. Materiais e Métodos 92 

Para conduzir esta pesquisa, foi escolhida uma metodologia baseada em 93 

experimentação.  A metodologia compreende três etapas. A primeira etapa consiste na 94 

realização de uma revisão da literatura para a identificação das principais técnicas de 95 

inspeção de usabilidade existentes. A segunda etapa consiste na inspeção da meta-96 

usabilidade. E por fim a terceira etapa consiste em um estudo observacional.  97 

2.1 Revisão da Literatura  98 

Foi feito um levantamento bibliográfico das técnicas de inspeção de usabilidade 99 

propostas e disponíveis atualmente na literatura. As técnicas encontradas estão descritas 100 

abaixo: 101 

2.1.1 Avaliação Heurística 102 

A avaliação heurística de Nielsen (Nielsen 1994) é a técnica mais antiga, e o método 103 

mais utilizado quando se trata de avaliar a interface de sistemas (Salgado et al. 2006). 104 

Essa técnica foi proposta como alternativa para encontrar problemas de usabilidade de 105 

maneira rápida (Nielsen 1994). A Avaliação Heurística é um método em que 106 

especialistas utilizam um conjunto de heurísticas (diretrizes ou princípios) para verificar 107 

a conformidade da interface (Nielsen 1994). Para cada defeito detectado na inspeção, o 108 

especialista julga a gravidade do problema, classificando seu grau de severidade.  109 
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A severidade dos problemas de usabilidade encontrados é classificada de acordo uma 110 

escala, como a sugerida por (Nielsen 1994). São elas: 0 - sem problema de usabilidade; 111 

1 - somente um problema cosmético (consertar somente se tiver tempo disponível); 2 - 112 

problema leve (baixa  prioridade para consertá-lo); 3 - problema grave (alta prioridade 113 

para consertá-lo); e 4 - problema catastrófico (é imperativo consertá-lo). 114 

As vantagens deste método são o baixo custo, a rápidez e sua facilidade de aplicar. No 115 

entanto, o resultado da inspeção utilizando a técnica AH é rigidamente dependente do 116 

conhecimento e experiência do inspetor. 117 

2.1.2 Percurso Cognitivo 118 

O Percurso Cognitivo é um método de avaliação de usabilidade que tem o principal 119 

objetivo a facilidade de aprendizagem.  Particularmente, ele visa que o usuário aprenda 120 

a utilizar o software por exploração (Salgado et al. 2006; Polson et al. 1992; Prates et 121 

al. 2000).  122 

Nessa inspeção os inspetores avaliam a interface passo a passo, executando uma 123 

descrição de tarefa para verificar possíveis problemas de usabilidade (Conte 2009). 124 

Para a avaliação de cada passo do cenário de uso, os avaliadores respondem as seguintes 125 

questões (Blackmon et al. 2002):  126 

1. A ação correta está suficientemente evidente ao usuário?  127 

2. O usuário conectará a descrição da ação correta com o que ele está tentando fazer?  128 

3. O usuário interpretará corretamente a resposta do sistema à ação escolhida? 129 

2.1.3 Percurso Cognitivo para Web 130 
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Blackmon et al. (2002) propôs uma adaptação do percurso cognitivo. O Percurso 131 

cognitivo para web também conhecido pela sigla CWW simula os passos do 132 

comportamento do usuário ao executar determinada tarefa, assim como o método base. 133 

Assumindo que os usuários devem realizar exploração da interface para alcançar um 134 

objetivo. Entretanto, o CWW adiciona duas novas questões, salientando nas 135 

características de navegação em aplicações web (Blackmon et al. 2002). O CWW é 136 

adaptado para navegação dos usuários em uma aplicação web durante o processo de 137 

codificação, considerando três características específicas de navegação e design: (i) 138 

descrição narrativa, que considera a descrição dos entendimentos dos usuários em 139 

relação às suas atividades; (ii) ação, que consiste na realização de uma ação, e por fim; 140 

(iii) a terceira consiste em avaliação durante o processo de ação (Blackmon et al. 2002). 141 

As duas novas questões que o CWW trata são: (i) Será que o usuário se conectará a sub-142 

região correta da página com o objetivo de usar as informações do cabeçalho e a 143 

compreensão dela dos locais como layout de página? (ii) O usuário conectará o objetivo 144 

correto com o widget para atender a sub-região da página que utiliza links e outros tipos 145 

de informações descritivas? 146 

2.1.4 Milano Lugano Evaluation Method (MiLE+) 147 

O propósito da técnica de inspeção MiLE+ é ser mais estruturada e sistemática que suas 148 

técnicas base, e ainda ser capaz de ser aplicada por um avaliador novato (Triacca et al. 149 

2005). Um conceito chave da MiLE+ é a avaliação de aplicações interativas por meio de 150 

duas perspectivas: Technical Inspection e User Experience Inspection. A perspectiva 151 

Technical Inspection considera pontos de design peculiar da web e pode ser avaliada 152 

independente do domínio da aplicação, requisitos do usuário e contexto de uso. Esta 153 
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perspectiva possui uma biblioteca com 82 Technical Heuristics, juntamente com um 154 

conjunto de guidelines operacionais para medir a usabilidade (Triacca et al. 2005). 155 

A perspectiva User Experience Inspection é dependente da aplicação e foca em aspectos 156 

da experiência do usuário por meio do domínio da aplicação, perfil dos usuários ou 157 

contexto de uso (Triacca et al. 2005). 158 

2.1.5 Web Design Perspectives-based Usability Evaluation (WDP) 159 

A técnica Web Design Perspectives-based Usability Evaluation (WDP) é uma técnica 160 

de inspeção de usabilidade voltada para checklist, onde os inspetores recebem uma lista 161 

de verificação que os ajuda a encontrar os falhas de usabilidade na interface web (Conte 162 

2009). Este método utilizou como base a AH, direcionando a AH por meio de 163 

perspectivas particulares para a representação de aplicações web. Por ser uma técnica de 164 

inspeção baseada em checklist, a WDP se adapta ao uso por inspetores com pouca 165 

experiência em inspeções de usabilidade, onde os inspetores podem realizar a inspeção 166 

de forma que seja mais conveniente para eles (Conte 2009). 167 

2.1.6 Web Design Perspectives - Reading Technique (WDP – RT) 168 

A técnica WDP-RT (Web Design Perspectives - Reading Technique) é uma técnica que 169 

baseada em leitura, e consiste em um conjunto de instruções que devem ser seguidas 170 

para avaliar aplicações web (Gomes et al. 2009). Este método é uma evolução da 171 

técnica chamada Web-based Design Perspectives Usability Evaluation (WDP) (Conte 172 

2009). As instruções desta técnica estão agrupadas de acordo com as perspectivas de 173 

projeto web: Apresentação, Conceituação e Navegação (Gomes et al. 2009). 174 
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A WDP-RT foi desenvolvida especificamente para guiar inspetores novatos. Os 175 

direcionamentos, providos pela técnica, tem por objetivo tornar a avaliação mais fácil e 176 

simples. Essa técnica exige treinamento para ser aplicada (Gomes et al. 2010). Porém, 177 

mesmo com treinamento, ainda há dificuldades para aplicar a técnica. (Fernandes 2013).  178 

2.1.7 Web Evaluation Question Technique  (WE – QT) 179 

A técnica Web Evaluation Question Technique (WE-QT) (Fernandes et al. 2012; 180 

Fernandes et al. 2013) é uma evolução da técnica WDP-RT ) (Fernandes et al. 2012). A 181 

WE-QT é um método de inspeção de usabilidade para aplicações web. Esta técnica tem 182 

o objetivo guiar inspetores novatos (com pouco conhecimento e experiência em 183 

inspeções) a realizarem inspeções com mais facilidade, sem ter um conhecimento sólido 184 

em inspecionar sistemas. Diferentemente da WDP–RT, a WE-QT não necessita de 185 

treinamento. A cada resposta, o método pode direcionar o inspetor a um fluxo diferente 186 

de perguntas (Fernandes 2013). 187 

A WE-QT é uma técnica formada pelas intruções da tecnica WDP-RT (Fernandes 188 

2013), onde é extraído o objetivo principal de cada instrução. As perguntas são 189 

divididas em Perguntas de Decisão (PD) e Sub-Perguntas (SP). As PDs são 190 

responsáveis por fazer a verificação da existência de elementos a serem avaliados; 191 

enquanto as SPs são encarregadas da avaliação desses elementos (Fernandes 2013). A 192 

Tabela 5 mostra uma pequena adaptação das PDs. 193 

2.2 Estudo da meta-usabilidade 194 

Nesta etapa da pesquisa foi realizado o estudo sobre a meta-usabilidade de duas técnicas 195 

de inspeções de usabilidade para avaliação de aplicações web. Avaliar a meta-196 
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usabilidade de métodos é uma nova área de pesquisa do IHC, pois não existe trabalhos 197 

relacionados sobre tal assunto. 198 

Foi realizado no instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET), localiazado no 199 

município de Itacoatiara.  Para avaliar a meta-usabilidade dos métodos, três inspetores 200 

foram selecionados. Dentre eles, dois inspetores com título de mestre, e o úlitmo, sendo 201 

aluno de graduação. 202 

A técnica utilizada para avaliar os métodos de inspeção foi a avaliação heurística, pelo 203 

fato dela requerer apenas inspetores com alto grau de conhecimento e ser poucos 204 

inspetores. Os inspetores analisaram a técnica, de modo a detectar problemas que as 205 

técnicas possuissem. 206 

2.3 Execução do Estudo de Observação 207 

Foram realizadas duas pesquisas para enriquecer os resultados. Os estudos estão 208 

descritos abaixo. 209 

2.3.1 Materiais e Métodos 210 

Os participantes eram alunos do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da 211 

Universidade Federal do Amazonas, dos cursos de Engenharia de Software e Sistemas 212 

de Informação. Todos os participantes tinham idade entre 18 e 25 anos de idade, com 213 

baixa, média ou alta experiência com avaliação de usabilidade. Foram no total de doze 214 

participantes. A experiência sobre avaliação de usabilidade  de cada participante foi 215 

coletada por meio de um documento de caracterização. O local designado para a 216 

realização do estudo foi um laboratório da Universidade Federal do Amazonas 217 

(UFAM). Como materiais, foram utilizados dois notebooks, o software morae (para 218 
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gravação das inspeções), além de documentos necessários para realização da pesquisa, 219 

como termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (ANEXO I), roteiro de tarefas 220 

a serem realizadas na aplicação web e questionário pós-inspeção. 221 

Para se ter resultados mais aprofundados, foram realizados três estudos. Onde estão 222 

descritos abaixo. 223 

2.3.2 Estudo da Comunicabilidade da WE-QT 224 

Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC) 225 

O Método de avaliação de comunicabilidade tem como base teórica a Engenharia 226 

Semiótica (Souza 2005), e é um método que envolve a observação de usuários por um 227 

especialista. O especialista observa a interação do usuário com o sistema, identificando 228 

rupturas que o sistema possui.  229 

O MAC possui três fases preliminares: a inspeção do software; a seleção de atividades 230 

do teste; e a observação de usuários realizando as atividades. A atividade de análise, 231 

porém, consiste em três passos principais: etiquetagem das rupturas de comunicação; 232 

interpretação dos resultados; e elaboração do perfil semiótico (Salgado et al. 2006; 233 

Villela et al. 2012; Barbosa 2010). A opção para escolha do MAC, deve se ao fato deste 234 

tipo de método como avaliar uma comunicação entre a interface com o objetivo de 235 

transmitir ao usuário a visão do projetista e quais os problemas ele pode resolver e como 236 

interagir com ele (Villela et al. 2012; Barbosa 2010), o que constitui uma oportunidade 237 

de avaliar a técnica ao invés de aplicação web. Os resultados alcançados com esse 238 

estudo apontam aspectos de comportamentos interessantes que favorecem a dificuldade 239 

no uso do método. Espera-se com isso, colaborar com novas diretrizes e recomendações 240 
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que auxiliem na melhoria da WE-QT, na busca de sua consolidação no processo de 241 

desenvolvimento de software. 242 

Escolha da Aplicação, dos Participantes e Materiais 243 

Como aplicação web objeto de estudo a ser avaliado pela técnica de inspeção, foi 244 

escolhido o Portal Lira devido a sua importância para a UFAM. O Portal Lira é um 245 

sistema responsável por cadastrar alunos de projetos, como de iniciação científica, 246 

iniciação tecnológica e ciências sem fronteira. É um sistema web para atender discentes, 247 

docentes da UFAM e pesquisadores externos. É por meio deste sistema que são 248 

realizadas as submissões de projetos, recebimentos de aceites/rejeições, submissões de 249 

frequência pelos alunos, validações das frequências pelos docentes orientadores e 250 

submissões de relatórios parciais e finais dos projetos. 251 

Participaram desta pesquisa doze participantes voluntários. Os participantes eram alunos 252 

do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas, 253 

dos cursos de Engenharia de Software e Sistemas de Informação. 254 

Como materiais, foram utilizados dois notebooks, o software morae (para gravação das 255 

inspeções). O roteiro de tarefas possuía as seguintes quatro tarefas: (i) Acessar o portal 256 

lira; (ii) fazer login; (iii) entrar na página principal do portal lira, e por fim; (iv) 257 

visualizar projeto pibic 2014. 258 

Execução do Estudo de Observação 259 

Primeiramente, a pesquisa foi explanada aos participantes, assim como as atividades a 260 

serem realizadas para o estudo. Caso o participante concordasse em participar do 261 

estudo, foi solicitado que assinasse o TCLE. Em seguida receberam informações sobre a 262 
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aplicação web e em seguida, sobre as tarefas que eles deveriam cumprir na aplicação. 263 

Objetivando obter mais informação da interação dos participantes com o aplicativo, foi 264 

adotado o método de avaliação cooperativa. Este método permite que o participante 265 

interaja com o observador, fornecendo dados sobre sua interação, além de poder atribuir 266 

críticas e sugestões de melhoria. Após realizar as tarefas, os usuários responderam o 267 

questionário pós-inspeção. 268 

Os níveis de experiência, coletados a partir do documento de caracterização, e o tempo 269 

demandado para cada participante estão listados na Tabela 1. O vídeo de cada 270 

participante foi posteriormente analisado objetivando identificar rupturas de 271 

comunicabilidade na técnica. 272 

Análise dos Dados Coletados 273 

Visando ter uma análise mais completa da comunicabilidade do método WE-QT, foi 274 

feita uma classificação de rupturas para cada pergunta e afirmação. Como a WE-QT é 275 

dividida em relação aos elementos presentes na interfaces das aplicações web, 276 

primeiramente iremos considerar a parte referente a mensagens. A Tabela 2 mostra as 277 

perguntas/afirmações do método WE-QT. De acordo com a ruptura na comunicação 278 

vivenciada pelo participante, foram correlacionadas as etiquetas no MAC (coluna 279 

Etiqueta da Tabela 2). A coluna Participante da Tabela 2 ilustra os participantes que 280 

vivenciaram tais rupturas. 281 

Na pergunta número 1, os participantes tiveram dificuldade em interpretar os itens de 282 

verificação. Foram levantados questionamentos como "O que são mensagens de erro? 283 

Avisos?" Os participante gostariam de saber, mais especificamente que tipos de avisos, 284 

erros o método WE- QT se referia. Como o método WE-QT possui um fluxo adaptativo 285 
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(Fernandes 2013), as perguntas 2 a 5 (incluindo suas respectivas afirmações) só iriam 286 

ser mostradas para o participante caso a resposta para a pergunta 1 fosse "Sim". Caso 287 

contrário, o usuário seria direcionado para a pergunta 6 (Tabela 2).  Na pergunta 2, 288 

formada pelas afirmações 2.1, 2.2 e 2.3, os participantes acharam que era obrigatório 289 

marcar uma ou mais afirmações, porém as afirmações só precisariam ser marcadas em 290 

caso de haver um possível defeito de usabilidade. Nas perguntas 3 e 5, os participantes 291 

novamente apresentaram dúvidas em relação aos termos utilizados, como mensagem de 292 

erro e consequencia de uma ação importante. A Tabela 2 ilustra as perguntas a partir da 293 

6. 294 

Em relação a pergunta 6, novamente determinados participantes pensavam que era 295 

obrigatório marcar uma das opções. A respeito da pergunta 7, especificamente nessa 296 

parte da aplicação web, página não informa em que parte o usuário se situa na 297 

aplicação, somente informava que aquele era o modulo aluno. Os participantes 298 

demonstraram ter dúvidas nesse aspecto. Alguns participantes perguntaram do 299 

observador se esse modulo aluno era aonde ele estava. Isso mostra uma necessidade de 300 

maior explanação (ou até demonstração através de exemplos) sobre este item de 301 

verificação. Essa ruptura de comunicação do método WE-QT levou os participantes a 302 

responderem erroneamente a pergunta 7, levando a um fluxo não adequado. Sobre a 303 

pergunta 8, alguns participante  não encontram a alternativa que queriam marcar. Um 304 

participante relatou que sentiu falta de uma opção "Não se aplica". Essa ruptura ocorreu 305 

em decorrência de outra ruptura, pois o participante marcou a resposta errada na 306 

pergunta que leva para a pergunta atual. Na pergunta 9, que engloba as afirmações 9.1 a 307 

9.5, alguns participantes não entendeu bem algumas palavras, como "irrelevantes", 308 
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"browser". Um participante relatou que marcou apenas uma opção aleatória pra ir pra 309 

próxima pergunta. A Tabela 2 mostra as perguntas 10 a 13 do método WE-QT. 310 

Sobre a pergunta 10, alguns participantes comentaram sobre o uso da palavra “não” nas 311 

afirmações. Foi relatado que isso gerou dúvidas nos participantes. Na pergunta 11, os 312 

participantes tiveram dúvidas sobre o que seria uma atividade que demora para carregar. 313 

Alguns consideraram a velocidade da conexão da internet. Em relação a pergunta 13, 314 

alguns participantes relataram dificuldades em saber o que seria uma sequência de 315 

passos de uma tarefa. A Tabela 3 mostra o quantitativo de etiquetas. De acordo com os 316 

resultados, a etiqueta com maior ocorrências foi a "Para mim está bom", com 57 317 

ocorrências; seguida por "E agora?", com 32 ocorrências; e "O que é isto?" juntamente 318 

com "Vai de outro jeito", com 21 ocorrências cada. 319 

2.3.3 Análise Qualitativa e Quantitativa 320 

Nesta pesquisa foi realizada outro parte do estudo, que teve a finalidade de medir a 321 

eficiência e a eficácia da WE-QT. Para este estudo foram considerados esses dois 322 

indicadores quantitativos: eficácia (razão entre o número de defeitos detectados e o total 323 

de defeitos existentes) e eficiência (razão entre o número de defeitos detectados e o 324 

tempo gasto na inspeção). Tais indicadores têm sido empregados para avaliar técnicas 325 

de inspeção de usabilidade de aplicações Web (Conte et al. 2009; Gomes et al. 2009). A 326 

percepção do usuário sobre a interação com a técnica foi avaliada qualitativamente. 327 

Para este estudo foram selecionados 12 alunos de graduação do curso de Engenharia de 328 

Software e Sistemas de Informação (Os mesmos participantes do estudo de 329 

comunicabilidade da WE-QT) para atuarem como inspetores. Foi realizado o mesmo 330 

procedimento que o estudo anterior, com a mesma aplicação web, os memos métodos e 331 
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materiais. Porém, com objetivos distintos. O primeiro estudo teve a finalidade de 332 

averiguar as rupturas que a técnica possui. E o segundo, tem como finalidade medir a 333 

eficiência e eficácia da técnica WE-QT.   334 

Execução do Estudo  335 

Foi alocado um laboratório para a inspeção. Dois pesquisadores atuaram como 336 

observadores, sendo responsáveis por passar as informações para execução da avaliação 337 

aos inspetores. Cabe salientar que não houve treinamento sobre usabilidade ou sobre a 338 

técnica WE-QT. A caracterização dos participantes foi coletada por meio de um 339 

questionário, no qual continha perguntas sobre conhecimento e experiências sobre 340 

avaliação de usabilidade. A Figura 1 mostra um trecho deste documento.  341 

Nesta inspeção foram identificados num total de 47 defeitos de usabilidade. Os 342 

indicadores de eficácia e o indicador de eficiência tiveram os seguintes resultados, 343 

respectivamente: 24,61% e 13,042 (Defeitos/Hora). Analisando o indicador de eficácia, 344 

percebe-se que um inspetor conseguiu identificar em média 23,92% das falhas 345 

conhecidas. O tempo médio de duração foi de 0,91H. 346 

3. Resultados 347 

Os resultados nos estudos serviram para aprimorar os métodos de avaliação. Foram 348 

realizados apenas na WE-QT os dois estudos (de comunicabilidade e análise qualitativa 349 

e quantitativa). E isso mostrou que o método precisa de algumas alterações. Com os 350 

resultados apresentados, é possível perceber que a metamensagem do método WE-QT 351 

necessita ser reconstruída.  352 
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Para complementar os resultados obtidos por meio da aplicação do MAC, foram 353 

coletados dados sobre a percepção dos participantes, que são citados e descritos a 354 

seguir: (i) Houve dificuldade explicita no entendimento de algumas perguntas da 355 

técnica; (ii) A técnica na sempre começava a resposta com uma sentença negativa; e (iii) 356 

A WE-QT utilizava termos técnicos.  357 

Com relação ao item (i), algumas telas causaram dúvidas nos inspetores, isto pode ser 358 

averiguado por meio de algumas citações: 359 

"Tem partes onde precisa ler duas vezes para entender" (Participantes 3 e 4). 360 

"(...) algumas perguntas são superficiais" (Participante 6). 361 

"Uma melhor formulação das perguntas(contextualização) poderia ter facilitado tanto  362 

a inspeção, como também poderia ter aumentado a eficiência da mesma" (Participante 363 

7). 364 

Em relação ao item (ii), perguntas frequentemente com respostas negativas fizeram com 365 

que os participantes tivessem dúvidas, como mostra algumas citações: 366 

"A técnica, em alguns passos, dispõem apenas de opções negativas em relação ao site, 367 

assim em casos que as opções não são verdadeiras fica a impressão, mesmo que 368 

errada, de que tenho que marcar uma das opções" (Participantes 5 e 12). 369 

"A  técnica é boa, entretanto por algumas vezes tive que recorrer ao instrutor por 370 

dificuldade de compreender a que a pergunta estava se referindo" (Participante 2, 3 e 371 

9). 372 
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Por fim, em relação ao item (iii), os inspetores atribuíram comentários sobre a técnica 373 

no geral: 374 

"A técnica é difícil de lembrar" (Participante 6). 375 

"Algumas palavras não são tão fáceis de compreender, pois tem um sentido um pouco 376 

técnico" (Participante 1). 377 

Na análise qualitativa e quantitativa, obteve-se os seguintes resultados: a WE-QT possui 378 

uma eficiência de 13,042 defeitos por hora. E eficácia individual média de 23,92%. De 379 

acordo com esses resultados, é possível ter indícios de que o uso da WE-QT precisa de 380 

reparos na sua estruturação.  381 

No entanto, com a pequena amostra, não é possível considerar este resultado 382 

conclusivo, sendo necessário repetir este estudo com uma amostra maior e mais 383 

heterogênea de participantes. 384 

Em relação ao método WDP-RT, espera-se repetir os mesmos estudos para avaliar a 385 

comunicabilidade da técnica, além da análise qualitativa e quantitativa. 386 

Na análise da meta-usabilidade da técnica WE-QT, obteve-se que as heurísticas 387 

frequentemente violadas, foram: 1, 3, 4 e 5. Sendo assim, o método precisou ter uma 388 

melhoria em algumas de suas partes. O grau de severidade dos problemas detectados 389 

pela AH ficou classificados todos como um problema leve. De acordo com o Gráfico 1. 390 

Porém o método WDP-RT, obteve-se um resultado com as heurísticas feridas 391 

diferentes. A heurísticas frequentemente feridas foram: 2, 3, 6, 7, 8 e 10. Sendo assim, o 392 

método precisou ter uma melhoria em algumas de suas partes. O grau de severidade dos 393 

problemas detectados pela AH ficou classificados todos como um problema leve.  394 
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3.1 Sugestão de Melhorias 395 

Os resultados obtidos no estudo da análise qualitativa, observou-se que os inspetores 396 

tiveram dúvidas em alguns conceitos que a técnica possui. Então, algumas sugestões 397 

para melhorar a interação do inspetor com a técnica. As melhorias estão descritas 398 

detalhadamente na Tabela 5. As principais dúvidas dos inspetores foram sobre palavras 399 

de amplos significados, como: "erro", "entrada de dados", e entre outros. 400 

As adaptações foram feitas a partir dessas dúvidas, como o exemplo a seguir: "A página 401 

possui entrada de dados (em relação à sua tarefa)?" para " Você consegue inserir 402 

algum dado na página? Exemplo: Fazer login ou  preencher um formulário".  403 

3.3 Ameaças à Validade da Pesquisa 404 

Nos estudos experimentais há ameaças que podem induzir na validade da pesquisa 405 

(Fernandes 2013). Tais ameaças a validade podem ser classificadas em quatro 406 

categorias (Kappel et al. 2006):  validade interna, validade externa, validade de 407 

conclusão e validade de Constructo.  408 

Validade Interna 409 

Neste estudo foi considerada uma ameaça que representa um risco de interpretação 410 

imprópria dos resultados: a experiência dos participantes. Esta ameaça foi tratada da 411 

seguinte maneira: a classificação da experiência do participante foi realizada com base 412 

em número de testes e inspeções de usabilidade de software.  413 

Validade Externa 414 
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Esta está relacionada à generalização dos resultados (Fernandes 2013). Algumas 415 

questões foram consideradas: (i) os participantes do estudo foram estudantes de 416 

graduação; (ii) o estudo foi realizado em ambiente acadêmico e (iii) validade do portal 417 

lira como representante de aplicações web. Em relação ao (i) todos os participantes não 418 

possuíam experiência em aplicações na indústria, pois são estudantes de graduação. 419 

Todavia, os estudantes deveriam ter visto disciplinas como Engenharia de Software 420 

(ES) e/ou Interação Humano- Computador (IHC). (ii) o objeto da inspeção (Portal Lira) 421 

é uma aplicação web real. E por fim, o item (iii) não é possível afirmar que o site do 422 

Portal Lira represente todo tipo de aplicação Web, pois segundo (Kappel et al. 2006) há 423 

muitas categorias de aplicações.  424 

Validade de Conclusão 425 

O problema é o tamanho pequeno, a experiência e a homogeneidade da amostra da 426 

pesquisa, sendo todos os participantes alunos de graduação da mesma instituição. Esses 427 

fatores podem limitar a capacidade dos resultados. Assim, há limitação nos resultados, 428 

sendo estes considerados indícios e não conclusivos. 429 

Validade de Constructo 430 

Neste tipo de ameaça foi considerada a definição dos indicadores, que foram eficiência 431 

e eficácia. Esses indicadores são comumente adotados em estudos que investigam 432 

técnicas de detecção de defeitos e estes indicadores foram medidos utilizando a mesma 433 

abordagem aplicada em (Conte et al. 2009). 434 

4. Discussão 435 
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No processo de desenvolvimento de software, vários critérios de qualidade são 436 

utilizados para minimizar a ocorrência de erros das aplicações web. O estudo com 437 

métodos de avaliação de usabilidade é relevante para que se consiga gerar medidas que 438 

auxiliem profissionais na decisão sobre que método utilizar em determinado contexto. 439 

Além do que, os métodos composto da Engenharia Semiótica são qualitativos. A 440 

ruptura de comunicação é propicia para métodos fundamentados na Engenharia 441 

Semiótica, visto que o foco está na qualidade da metacomunicação. 442 

Na análise qualitativa houve a possibilidade de adquirir o feedback dos participantes e 443 

traçar sugestões de melhorias para a técnica, torná-la mais simples e menos demorada a 444 

sua aplicação, eliminar itens ambíguos e redundantes e entre outros.  445 

em relação ao estudo da meta-usabilidade, mostrou-se que as técnicas precisam ser 446 

reparadas. Assim, com as sugestões para melhoria da qualidade das técnicas, precisa-se 447 

que elas atendam as requisições para garantir a qualidade nas suas inspeções. 448 

As contribuições  desta pesquisa, foram: 449 

Artigo aceito intitulado: A influência da comunicabilidade de técnicas de inspeções de 450 

aplicações web. In: XI Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI 2015), 451 

Goiânia, Goias, GO- Brasil. 452 

Artigo aceito intitulado: Melhorando uma técnica de inspeção de usabilidade de 453 

aplicação web por meio do método de avaliação de comunicabilidade. In: XIII 454 

Conferência Ibero Americana WWW/Internet. Florianópolis, 2015. 455 
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Artigo aceito intitulado: Avaliando a experiência de usuários idosos ao utilizar um 456 

aplicativo móvel de noticia. In: I Semana de Informática do ICET (SEMINFO 2014), 457 

Itacoatiara, Amazonas, AM-Brasil. 458 

Como perspectivas de trabalhos futuros, é a realização de novos estudos com outras 459 

técnicas de inspeção de usabilidade aplicada para web, e depois fazer um estudo 460 

detalhado e comparativo da comunicabilidade destas técnicas, além da análise 461 

qualitativa e quantitativa de outros métodos. 462 
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TABELA 548 

Tabela 1 - Resultado dos participantes. Estudo da comunicabilidade. 549 
Participantes Experiência 

sobre usab. 

Tempo 

(minutos) 

Participante 1 Médio 46  

Participante 2 Baixo 60  

Participante 3 Nenhum 39  

Participante 4 Baixo 31  

Participante 5 Médio 39  

Participante 6 Baixo 52  

Participante 7 Baixo 40  

Participante 8 Nenhum 58  

Participante 9 Nenhum 77  

Participante 10 Nenhum 54 

Participante 11 Médio 105  

Participante 12 Baixo 48  

 550 
Tabela 2. Trecho das perguntas 1 a 13 do método WE-QT e etiquetagem de cada 551 

pergunta/afirmação. Estudo da comunicabilidade. 552 
 

# 

Pergunta/Afirmações WE-QT Etiqueta Participante 

1 A página mostra alguma mensagem (de erro, 

aviso, advertencia,...)? 

O que é isso? / E Agora? / 

Socorro 

 

3, 4, 7 e 10 

2 Em relação à(s) mensagem (ns):  

Pra mim está bom / Ué, o que 

houve? / Vai de outro jeito / Não 

obrigado. 

 

1, 2, 3, 5, 6, 

9, 10 e 12 
2.1 Não consegui ver a(s) mensagem(ns) 

facilmente 

2.2 Não consegui compreender a(s) 

mensagem(ns) facilmente 

2.3 A(s) mensagem(ns) não segue(m) o padrão 

visual da página 

3 É (são) mensagem(ns) de erro? E agora / Socorro / Vai de outro 

jeito 

6 e 12 

5 Caso sejam mensagens de aviso/advertência, 

elas informaram a consequência de uma ação 

importante que você pretende realizar? 

 

Vai de outro jeito/ Pra mim está 

bom / Socorro / E agora? 

 

1, 2, 5 e 6 

6 A página:  

Vai de outro jeito / Não, obrigado 

8 e 11 

6.1 Não é o que eu esperava 

6.2 Não possui interface agradável 

6.3 Possui textos, figuras e botões que não 

consigo visualizar facilmente 



27 

 

7 A página informa em que parte da aplicação 

você se encontra? 

Vai de outro jeito/ Pra mim está 

bom / O que é isto? 

1, 2, 7 e 12 

8 Em relação à minha localização na aplicação  

Cadê? / Não, obrigado / Socorro / 

Pra mim está bom 

1, 3, 4, 5, 8, 

9, 10 e 12 8.1 Não consegui ver essa informação facilmente 

8.2 Não consegui compreender essa informação 

facilmente 

9 A página:  

Para mim está bom / Vai de outro 

jeito / Não obrigado / Cadê? 

 

Todos 9.1 Não destaca informações importantes para o 

meu objetivo 

9.2 Destaca informações irrelevantes para o meu 

objetiv 

9.3 Não facilita tarefas frequentemente repetida 

9.4 Não possui uma opção para voltar a página 

anterior (desconsidere a opção do browser) 

9.5 Não possui uma opção para retornar para a 

página principal 

10 Em relação ao conteúdo da página:  

Para mim está bom / E agora / O 

que é isto / Vai de outro jeito / 

Cadê? 

 

 

2, 4, 6, 7, 9, 

10 e 12 

10.1 As informações e menus não são apresentados 

em uma ordem natural e lógica 

10.2 Não consegui compreender facilmente as 

palavras, textos, imagens e símbolos contidos 

na página 

10.3 A página não disponibiliza a definição de 

imagens, símbolos e palavras incomuns 

10.4 A linguagem da página não está de acordo 

com o assunto que aborda 

11 A página possui atividade que naturalmente 

demora para carregar? 

Vai de outro jeito/ Pra mim está 

bom 

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 

11 e 12 

12 Em relação à essa atividade, a página:  

E agora? / 

Socorro 

 

1 12.1 Não informa o progresso de carregamento 

dessa atividade 

12.2  

Não disponibiliza a opção de abortar essa 

atividade 

13  

A página faz parte de uma sequência de 

passos de uma tarefa 

E agora? / Cadê? / Socorro / Vai 

de outro jeito/ Epa! / Pra mim está 

bom 

3, 6, 7, 8, 9, 

10 e 11 

 553 

Tabela 3. Número de ocorrência das eqituetas do MAC. Estudo da comunicabilidade. 554 
Etiqueta Quantidade 

Cadê? 9 

E agora? 32 

Ué, o que houve? 1 

Epa! 1 

Assim não dá! 3 

Onde estou? 0 

O que é isto? 21 

Por que não funciona? 0 

Socorro! 16 

Vai de outro jeito! 21 

Não, obrigado 17 

Pra mim está bom 57 

Desisto 2 

Total 217 

 555 
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Tabela 4 - Resultados por inspetor. Estudo da análise quanlitativa e quantitativa 556 
 

Part. 

Experiencia 

Usabilidade 

Nº de 

Disc. 

Nº de 

Falso 

Positivo 

Nº de Def. 

Reais 

Tempo 

(Min.) 

Tempo 

(H.) 

Defeitos 

/Hora 

%Defeitos 

Encontrados 

1 Médio 22 6 16 46 0,76 21,05 34,04 

2 Baixo 20 4 16 68 1,13 14,15 34,04 

3 Nenhum 12 2 10 39 0,65 15,38 21,27 

4 Baixo 6 2 4 31 0,51 7,84 8,34 

5 Médio 19 4 15 39 0,65 23,07 31,91 

6 Baixo 15 2 13 52 0,87 14,94 27,66 

7 Baixo 5 0 5 40 0,67 7,46 10,63 

8 Nenhum 15 1 14 58 0,96 14,58 29,78 

9 Nenhum 12 4 8 77 1,28 6,25 17,02 

10 Nenhum 11 2 9 54 0,90 10,00 19,14 

11 Médio 24 10 14 105 1,75 8,00 29,78 

12 Baixo 15 4 11 48 0,80 13,75 23,40 

 557 

Tabela 5 - Adaptação das perguntas de decisão  e sub-perguntas que os participantes 558 

tiveram dúvidas. 559 
Parte da Técnica Adaptação 

1 - A página mostra alguma mensagem (de 

erro, aviso, advertência,...)? 

1 - A página mostra alguma mensagem (de 

erro, aviso, advertência,...)? Como por 

exemplo: figuras ou mensagens destacadas 

2 - Em relação à(s) mensagem (ns): 2 - Em relação à(s) mensagem (ns): 
2.1 - Não consegui ver a(s) mensagem(ns) 

facilmente 

2.1 - Não consegui visualizar a(s) 

mensagem(ns) facilmente 
2.2 - Não consegui compreender a(s) 

mensagem(ns) facilmente 

2.2 - Não consegui entender a(s) 

mensagem(ns) facilmente 
2.3 - A(s) mensagem(ns) não segue(m) o 

padrão visual da página 

2.3 - A(s) mensagem(ns) não segue(m) o 

padrão visual da página 
8 - Em relação à minha localização na 

aplicação: 

8 - Em relação à minha localização na 

aplicação: 
8.1 - Não consegui ver essa informação 

facilmente 

8.1 - Não consegui visualizarr essa 

informação facilmente 

8.2 - Não consegui compreender essa 

informação facilmente  

8.2 - Não consegui compreender essa 

informação facilmente 

10 - Em relação ao conteúdo da página: 10 - Em relação ao conteúdo da página: 

10.2 - Não consegui compreender 

facilmente as palavras, textos, imagens e 

símbolos contidos na página 

10.2 - Não consegui entender as palavras, 

textos, imagens e símbolos contidos na 

página 

11 - A página possui atividade que 

naturalmente demora para carregar? 

11 - Quando você clica num link ou vídeo. A 

página demora a carregar? Desconsidere a 

Internet 

14 - A página faz parte de uma sequência de 

passos de uma tarefa? 

14 - Para você chegar no seu objetivo, a 

página passou por uma sequência de passos? 

15 - A página possui entrada de dados (em 

relação à sua tarefa)? 

15 - Você consegue inserir algum dado na 

página? Exemplo: Fazer login ou  preencher 

um formulário 

 560 

FIGURAS 561 
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 562 
Figura 1 - Trecho do formulário de caracterização 563 

 564 

 565 

Figura 2. Heurísticas feridas da WE-QT e WDP-RT. Estudo da meta-usabilidade 566 
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CRONOGRAMA 573 

Nº Descrição Ag

o 

2014 

Set Out No

v 

Dez Jan 

2015 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

 Revisão da literatura   x   x   x          

 Definição do plano de 

pesquisa 

    x            

 Preparação do cenário do 

estudo experimental 

   x         

 Realização de um estudo 

piloto 

    x        

 Realização do estudo 

experimental 

     x x      

 Etapa de coleção dos 

defeitos de usabilidade 

identificados 

      x      

 Realização da reunião de 

discriminação 

       x     

 Análise dos dados 

quantitativos e qualitativos 

obtidos no estudo e 

geração de sugestões de 

melhorias para as 

abordagens selecionadas 

       x x    

 - Elaboração do Resumo 

e Relatório Final  

- Preparação da 

Apresentação Final para o 

Congresso  

         x x x 

 574 
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ANEXO I 575 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 576 

Pesquisa: "Um Estudo sobre a Influência da Meta-usabilidade em Técnicas de Inspeção de Aplicações 577 
Web" 578 

Prezado Senhor (a), 579 

Como parte de uma pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica 580 

(PIBIC código PIB-E/0230/2014 e PIB-E/0229/2014) da Universidade Federal de Amazonas 581 

(UFAM), pedimos gentilmente sua participação nesta pesquisa para fazermos um estudo 582 

sobre técnicas de inspeções de usabilidade e perfis psicológicos. Com sua ajuda, o resultado 583 

desta pesquisa irá contribuir para aumentar a qualidade do sistema avaliado, para que assim, 584 

outros usuários apreciem sua utilização. Sua participação não é obrigatória nesta pesquisa. 585 

1) Procedimento 586 

Será avaliado técnicas de inspeções de usabilidade. Vale lembrar que você não está sendo 587 

avaliado, e sim as técnicas. Após coletar os dados, seu nome será removido dos mesmos e não 588 

será utilizado em nenhum momento durante a análise ou apresentação dos resultados. 589 
Para participar deste estudo peço a sua colaboração em:  permitir que os dados resultantes da 590 

sua avaliação sejam estudados, e responder um questionário sobre a técnica e dois questionários 591 

para identificar seu perfil psicológico. 592 

2) Tratamento de possíveis riscos e desconfortos 593 

Durante a coleta de dados garantiremos sua privacidade e seu anonimato. Os dados coletados 594 

durante o estudo destinam-se estritamente a atividades de pesquisa relacionadas as técnicas 595 

que estão sendo estudadas e o perfil psicológico. 596 

3) Benefícios e Custos 597 

Este estudo contribuirá com resultados importantes para a pesquisa de um modo geral nas 598 

áreas de Engenharia de Software e Interface Humano-Computador (IHC). Você não terá 599 

nenhum gasto ou ônus com a sua participação no estudo e também não receberá qualquer 600 

espécie de reembolso ou gratificação devido à sua participação na pesquisa.  601 

4) Confidencialidade da Pesquisa 602 

Toda informação coletada neste estudo é confidencial e seu nome não será identificado de modo 603 

algum, a não ser em caso de autorização explícita para esse fim. 604 

5) Participação 605 

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária. Você tem o direito de não 606 

querer participar ou de sair deste estudo a qualquer momento, sem penalidades.  607 

Os pesquisadores responsáveis pelo estudo poderão fornecer qualquer esclarecimento sobre o 608 

mesmo, assim como tirar dúvidas, bastando entrar em contato pelos seguintes e-mails: 609 

Alunos: Bruno Pedraça (UFAM/ ICET): brunopedraca.es@gmail.com  610 

Orientadora: Priscila Fernandes (UFAM/ ICET): priscila.fernandes@icomp.ufam.edu.br 611 

6) Declaração de Consentimento 612 

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar este 613 

termo de consentimento. Declaro que toda a linguagem técnica utilizada na descrição deste 614 

estudo de pesquisa foi explicada satisfatoriamente e que recebi respostas para todas as minhas 615 
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dúvidas. Confirmo também que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e 616 

Esclarecido. Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem 617 

qualquer penalidade. Declaro ter mais de 18 anos e dou meu consentimento de livre e 618 

espontânea vontade para participar deste estudo: 619 

Participante Pesquisador 

Nome: _______________________________ 

 

Assinatura: ___________________________ 

Nome: Bruno Pedraça de Souza 

 

Assinatura: ___________________________ 

 620 


