
0 
 

 
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA  

MESTRADO PROFISSIONAL EM  DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODRIGO DE BRITO DIONISIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usabilidade em Sistemas Web: planejamento para otimização da 
navegação e acesso a informação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LORENA 

2017 

 



1 
 

 
 
 

RODRIGO DE BRITO DIONISIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usabilidade em Sistemas Web: planejamento para otimização da 
navegação e acesso a informação 

 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós - 
graduação – Stricto Sensu - Mestrado Profissional 
em Design, Tecnologia e Inovação. Centro 
Universitário Teresa D’Ávila, como parte dos 
requisitos para obtenção do título de Mestre em 
Design, Tecnologia e Inovação. Área de 
concentração – Design e Tecnologia, Linha de 

Pesquisa: Empreendedorismo e Inovação. 
 
 
 
 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Wellington de Oliveira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LORENA 

2017 

 



2 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
D592u 

 
Dionisio, Rodrigo de Brito 

 
             Usabilidade em Sistemas Web: planejamento para 
otimização da navegação e  acesso   a informação, Rodrigo 
de Brito Dionisio, orientado pelo Prof. Dr. Wellington de   
Oliveira, UNIFATEA, 2017. 
  103 páginas 
 
 Dissertação (Mestrado Profissional) Centro Universitário 
Teresa D’Ávila – Programa de    Pós-Graduação em Design, 
Tecnologia e Inovação. 
 
 

1. Planejamento.   2.  Sistemas Web    
 

I. Usabilidade  em Sistemas Web: planejamento para 
otimização da navegação e acesso a informação.  
 

II. Orientador: Prof. Dr. Wellington de Oliveira 

 
  

CDU.004.2 
 

 
 

Modelo: FICHA CATALOGRÁFICA 
No verso da Folha de Rosto 
Elaborado pela Biblioteca Conde de Moreira Lima 

 

 



3 
 

 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Agradeço primeiramente a Deus, pois quando muitos achavam que eu não 

conseguiria ele estava ao meu lado me apoiando e ajudando. 

A minha mãe Rosa por todo incentivo e esperança depositado a mim. 

A minha esposa Érika e minha filha Sofia que nos momentos de minha 

ausência dedicados ao estudo se fizeram compreender que o futuro é reflexo do que 

fazemos no presente e que sem dedicação e esforço não se chega a lugar algum. 

A todos os professores e amigos, em especial ao professor Dr. Wellington de 

Oliveira que muito me ajudou e motivou em mais esta etapa de minha vida. 

Ao Prof. Dr. José Manoel Souza da Neves por ter permitido que o estudo 

ocorresse  na Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá. 

A todos meu muito obrigado. 

 

 



5 
 

RESUMO 
 
 
DIONISIO, R.B.; Usabilidade em Sistemas Web: Planejamento para otimização da 
Navegação e Acesso a Informação. 2017.  PPG-DTI-UNIFATEA.  
 
  

Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar as principais características de um 

sistema que utiliza a tecnologia web para que o mesmo tenha uma otimização em 

sua usabilidade, fácil acesso à informação e a melhor prática para sua construção 

aplicada ao estágio supervisionado. Mais especificamente, buscou-se determinar as 

principais etapas que devem ser trilhadas no planejamento e na criação de um 

sistema web de modo que o mesmo possa ter otimizada sua usabilidade e que traga 

satisfação ao usuário. Na criação do mapa de um site é possível observar a 

hierarquia do sistema e seus possíveis links juntamente com o planejamento do 

sistema através de wireframes e grids, que são norteadores na criação da estrutura 

das páginas do sistema. A pesquisa revelou que a usabilidade é um ponto crucial 

para o sucesso de um sistema web, podendo ser este um fator de inovação e 

grande diferencial no mercado atual, que o usuário deve ser considerado em todas 

as etapas do projeto e que o estudo em questão foi capaz de responder as questões 

elencadas no inicio deste trabalho, pois muitas vezes os sistemas são difíceis de se 

utilizar porque os projetistas muitas vezes não consideram o usuário em seus 

projetos, sem mencionar a analise documental, reuniões com usuários e testes do 

sistema. Os resultados alcançados contribuem com o campo do Design, Inovação e 

Tecnologia enfatizando-se que a usabilidade é requisito essencial para a criação de 

um produto (sistema) dentro do prazo e orçamentos estipulados e que tragam 

satisfação para seus usuários além de atender o propósito para o qual foram 

criados.  

 

Palavras chave: Planejamento, Sistema Web, Usabilidade. 
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ABSTRACT 
 
 

DIONISIO, R.D.; Usability in Web Systems: Planning for optimization of Navigation 
and Access to Information. 2017.  PPG-DTI-UNIFATEA.  
 
 
This research had as general objective to identify the main characteristics of a 

system that uses the web technology so that it has an optimization in its usability, 

easy access to the information, and the best practice for its construction applied to 

the supervised stage. More specifically we tried to determine the main steps that 

must be guided in the planning and creation of a web system so that can have 

optimized its usability and brings satisfaction to the user. 

In creating of a site map one can observe the system hierarchy and its possible links 

together with the system planning through wireframes and grids, which guide the 

creation of the structure of the system pages. The research revealed that usability is 

a crucial point for the success of a web system, this being a factor of innovation and 

great differential in the current market, that the user should be considered in all 

stages of the project and that the study in question was able to answer the questions 

listed at the beginning of this work, once the systems are difficult to use because 

designers frequently do not consider the user in their projects, not to mention 

documentary analysis, meetings with users and system tests. With the obtained 

results we intend to contribute with the field of Design, Innovation and Technology 

emphasizing that usability is an essential requirement for the creation of a product 

(system) within the term and budget stipulated and bringing satisfaction to users 

beyond purpose for which they were created. 

 

Key-words: Planning, Web System, Usability. 
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1 Introdução 

A pesquisa descrita neste trabalho tem como objetivo enfocar a usabilidade 

em sistemas webs. Para tanto, além da pesquisa bibliográfica, o trabalho tenta 

abordar as fases de um projeto web, desde a análise, observação, planejamento, 

criação e testes com o usuário. 

Este estudo tem sua importância, pois as Tecnologias da Informação e 

Comunicação têm proporcionado o desenvolvimento de sistemas interativos de 

grande qualidade e grande complexidade. De acordo com Oliveira (2011, p. 47), “os 

recentes avanços tecnológicos, as transformações políticas, sociais e culturais 

somadas ao processo de globalização, reestruturam um novo mundo e impõem um 

acelerado crescimento do conhecimento e das informações”. 

Apesar de tantas tecnologias existentes, é importante frisar que na criação de 

sistemas, mesmo que estes sejam sistemas complexos, sua usabilidade e acesso à 

informação devem ser simples, o que muitas vezes não acontece, fazendo que essa 

utilização torne-se um grande trauma para seus usuários.  

É necessário salientar também que nos dias atuais não é preciso ter 

conhecimento técnico apurado para se criar um site, de acordo com Vasconcelos 

(2012) existem diversas ferramentas que proporcionam aos usuários com 

conhecimentos básicos de informática condições para se criar um site, deste modo 

muitas aplicações são publicadas na internet sem qualquer revisão ou avaliação e 

qualidade, resultando muitas vezes em uma interface pouco amigável, o que pode 

proporcionar dificuldades referente ao acesso dos usuários aos serviços e 

informações disponíveis. 

Na era da internet, a usabilidade em sistemas web assume uma importância 

muito grande e tem conduzido regras no comércio eletrônico e na relação entre 

pessoas e empresas, pois se o usuário não encontra o que está procurando em um 

website, provavelmente irá procurar em outro (VASCONCELOS, 2012), isso sem 

contar o acesso a informação que o sistema web deve proporcionar à empresa, 

devendo ser rápido e confiável. 

Muito se discute sobre a responsividadade dos sistemas e como eles devem 

ser visualmente agradáveis, entretanto, muitas vezes não se dá a devida 

importância à usabilidade desses sistemas. 
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Partindo da premissa sobre a usabilidade nos sistemas, esta pesquisa 

discutirá uma proposta desenvolvida na Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá 

para a elaboração de uma interface de sistemas web.  

A instituição, objeto do estudo, possui um sistema interno onde são 

controlados diversos processos administrativos de âmbito interno, como por 

exemplo: Matrícula de alunos, diário de classe, publicação de notas, solicitação de 

revisão de conceitos, relatórios diversos de uso interno. A este sistema faltava o 

módulo de estágio, sendo o estágio uma etapa obrigatória e integrante da grade 

curricular, sem o qual o aluno não finaliza seu curso de graduação. Este módulo tem 

o propósito de controlar e agilizar os processo documentais dos alunos e da 

administração interna da faculdade referente aos alunos e empresas que participam 

do processo de estágio.  

Ressalta-se que em momentos anteriores a esta pesquisa, a referida 

faculdade criou um módulo para o controle de estágio, módulo este feito em parceria 

com professores e um aluno em um trabalho de graduação, entretanto, não houve 

sucesso, pois existiam diversos problemas referentes à usabilidade e a validação 

dos processos, além do mais, o módulo tinha sido feito em uma interface e 

linguagem de programação diferente da utilizada no sistema já utilizado pela 

instituição, sendo necessário um novo estudo para a criação do módulo que deverá 

ser construído dentro dos padrões já utilizados pela instituição além de possuir uma 

interface otimizada. 

Salienta-se também que o estudo em questão foi submetido ao Comitê de 

Ética da UNIFATEA sob o número de comprovante 118809/2016, sendo aceito e 

aprovado em 21 de novembro de 2016 sob o número do parecer 1.827.706. 

A Metodologia utilizada incluiu pesquisa bibliográfica e pesquisa exploratória 

descritiva qualitativa. 

Observa-se que o novo módulo proposto foi elaborado em etapas, seguindo-

se o modelo de engenharia de software em espiral e para cada etapa um novo teste 

de usabilidade deve ser feito com o usuário, entretanto, para está pesquisa será 

tomada como estudo somente a criação do primeiro módulo. 

As perguntas norteadoras que amparam esta pesquisa são: Por que alguns 

sistemas ou até mesmos alguns sites simples são tão difíceis de se utilizar?  Quais 

seriam as características de um sistema para que ele possa ser fácil de usar?  Que 
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passos e testes devem ser seguidos para que um sistemas web possa ser criado de 

modo a ter fácil usabilidade e o usuário queira voltar a utiliza-lo? 

Deste modo, busca-se identificar quais seriam as principais etapas para a 

criação de um sistema com boa usabilidade de modo a maximizar sua utilização e 

produzi-lo de maneira mais rápida, com menos custos de produção, tendo como 

resultado esperado um sistema (novo módulo) fácil de usar, agradável visualmente, 

de grande aprendizado e de grande utilidade no que tange à manipulação da 

informação para a unidade em estudo. 

 

1.1 Objetivo Geral  

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar as principais características 

de um sistema que utiliza a tecnologia web para que o mesmo tenha uma otimização 

em sua usabilidade, fácil acesso à informação, e a melhor prática para sua 

construção aplicada ao estágio supervisionado em uma Instituição de Ensino 

Superior. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

Determinar por meio de pesquisa bibliográfica as principais etapas que devem 

ser trilhadas no planejamento e na criação de um sistema web de modo que o 

mesmo possa ter otimizada sua usabilidade e que o mesmo traga satisfação ao 

usuário; 

Averiguar o processo de criação de um sistema web (novo módulo de um 

sistema já existente); 

Analisar os documentos que fazem parte dos processos administrativos da 

empresa em que o estudo de caso será aplicado e que condizem com a criação do 

novo módulo; 

Criar o mapa do sistema, diagramas de caso de uso e wireframes referente à 

criação do novo módulo do sistema; e 

Tentar responder as seguintes questões norteadoras desta pesquisa. 

1 - Por que alguns sistemas ou até mesmo alguns sites são tão difíceis de se 

utilizar? 

2 - Que características um sistema que utiliza a tecnologia web devem ter de 

modo a ser de fácil usabilidade? 
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3 - Que procedimentos devem ser seguidos para que um sistema com tal 

tecnologia possa ser criado de modo fácil, dentro de prazos apropriados e tenha 

uma usabilidade otimizada? 

1.3 Justificativa 

A relevância desta pesquisa está na observação das etapas do planejamento 

e execução do produto em questão, que neste estudo é um sistema web, pois serão 

nestas observações que serão analisadas as melhores práticas para a criação do 

sistema em estudo e na importância de se criar um projeto centrado no usuário, pois 

ao se desenvolver um software (ou um produto qualquer, seja ele tangível ou não) é 

necessário pensar em quem vai utilizá-lo.  

 Outro ponto relevante e que merece destaque seriam os passos utilizados 

para a criação do sistema e suas vantagens, pois além da usabilidade, o sistema 

deve ser construído rapidamente (dentro do prazo), ter o mínimo de correções após 

sua implantação, impedir ao máximo possível os erros ocasionados pelo usuário, 

como por exemplo, evitar o preenchimento de um formulário com informações 

equivocadas ou fazer com que o usuário preencha campos obrigatórios, etc e 

auxiliar a empresa no controle dos processos internos, agilizando assim o processo 

burocrático e a tomada de decisão, como por exemplo, poder ver quais alunos ainda 

não fizeram estágio, quais empresas estão contratando estagiários e encaminhar 

estes alunos para o processo de seleção destas empresas.  

Salienta-se ainda que a usabilidade atrelada ao planejamento pode se tornar 

uma fonte de redução de gastos para os desenvolvedores de produtos (OLIVEIRA, 

2013). Se a usabilidade for considerada desde o início do projeto, ela pode reduzir o 

tempo de desenvolvimento do projeto, proporcionando ferramentas para que o 

artefato seja produzido dentro do prazo e tornará o produto mais adequado ao uso, 

pois produtos mais úteis1 e usáveis2 reduzem os erros cometidos por seus usuários 

além de diminuir o tempo e a necessidade de treinamento. 

 

1.4 Organização da dissertação 

 A dissertação está organizada da seguinte maneira. O capítulo 1 trata da 

introdução sobre a dissertação, onde é tratado de forma sucinta a problemática da 

pesquisa, a discussão central que é a usabilidade em sistema web, os objetivos 

                                                        
1
 Produto útil: deve atender o propósito ao qual foi criado.   

2
 Usáveis: No sentido de usabilidade, ser fácil de usar. 
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gerais, objetivos específicos, justificativa e organização do trabalho. O capítulo 2 

apresenta a fundamentação teórica da pesquisa, onde é apresentado uma revisão 

da literatura sobre a Usabilidade, Design de Interface e Interação, Avaliação da 

Usabilidade, Wireframes, Testes de Usabilidades, Interação Humano-Computador, 

Acessibilidade, Como Criar e Planejar um layout baseado em grids, Boas práticas na 

construção do Layout da página e a importância das cores. O capítulo 3 contemplará 

a população e a amostra de estudo, explanando sobre o ambiente onde será feito o 

estudo em questão e o conceito de inovação. Já o capítulo 4 mostra o cenário atual 

do ambiente de pesquisa e o diagnóstico das necessidades, bem como o tipo de 

pesquisa, a metodologia empregada, o instrumento de coleta de dados e a 

importância do estágio na educação. O capítulo 5 contemplará o desenvolvimento 

do projeto, abordando a visão do cenário, reuniões, a prototipação do sistema com 

base na criação do wireframe e a criação do sistema juntamente com a discussão 

dos resultados perante a pesquisa mencionada nos capítulos anteriores. Por fim 

será apresentado as considerações finais, a bibliografia e os anexos, encerrando a 

dissertação. 
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2 Fundamentação Teórica 

Este capítulo apresenta o embasamento teórico para a pesquisa e esta 

organizada da seguinte maneira. Primeiramente tratará da usabilidade, sendo 

seguido pelo tema Design de Interação e de Interface, Design de Interação e 

Interface sob a óptica da usabilidade, Wireframes, Testes de Usabilidades, Interação 

Humano-Computador, Acessibilidade, Grids, Planejando com Grids, Cores e boas 

práticas na construção de layouts de paginas webs. 

  

2.1 Usabilidade 

De acordo com Nascimento e Amaral (2010), pode-se definir usabilidade 

como a extensão em que um produto pode ser usado por usuários específicos para 

alcançar objetivos específicos como efetividade, eficácia e satisfação. 

Ainda pensando em usabilidade, Vasconcelos (2012) diz que: 

 
A usabilidade é um dos aspectos da qualidade de software, portanto é 
também uma característica essencial para este produto. Isto é, as interfaces 
de usuário precisam ser bem projetadas a fim de garantir uma experiência 
agradável aos usuários e, consequentemente, permitir que eles cumpram 
seus objetivos durante a interação (Vasconcelos, 2012, p.19). 

 

Corroborando com os autores acima, a norma ISO 9241 define a usabilidade 

como sendo a medida na qual um produto pode ser usado por usuários para 

alcançar seus objetivos específicos com satisfação em um contexto específico de 

uso, onde a satisfação se dá pela atitude positiva para com o uso do produto e a 

ausência do desconforto ao se utilizar o mesmo produto. 

O contexto de uso se refere aos usuários, tarefas, equipamento (hardware, 

software e materiais), e o ambiente físico e social no qual um produto é usado. 

Oliveira (2013, p.2), também define usabilidade como sendo o termo que 

define o grau de facilidade de uso de um produto ou serviço, que garante a serventia 

de um produto. 

Completando este raciocínio, Krug (2008) afirma que a usabilidade trata de 

assegurar que algo funcione bem e que uma pessoa com habilidade e experiência 

comuns (ou até menos), possa usar algo, independente do que seja, e quando fala-

se de sites (ou sistemas webs), a usabilidade deve significar menos frustação e mais 

satisfação para seus visitantes, o que ocasionará uma maior chance do usuário 

voltar a utilizar o site ou uma maior satisfação em utilizar o sistema web. 
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Já Ordones (2008) nos diz que o termo usabilidade tem origem na ciência 

cognitiva e que o termo começou a ser usada em nos anos 1980 pelas Áreas de 

Psicologia e Ergonomia, e posteriormente incorporado a Tecnologia da Informação 

para tratar aspectos voltados à interação homem/máquina e para estudos de 

interface. Sendo o conceito de usabilidade amplo e que se refere à capacidade de 

um produto qualquer ser utilizado pelos seus usuários de maneira que possam 

atingir seus objetivos com eficiência e satisfação. 

Krug (2008) destaca alguns pontos que devem ser observados ao se analisar 

a usabilidade de um sistema web, ou mesmo um site simples:  

 
... nada importante deve estar a mais de dois cliques de distância, ou fale a 
língua do usuário, ou mesmo seja consistente. ... a página deve ser 
autoexplicativa. Eu devo ser capaz de entende-la – o que ela é e como usá-
la – sem desprender esforço nisso (Krug; 2008, p. 11). 

 

Entretanto, o bom senso deve prevalecer, pois Krug (2008) também afirma 

que o que realmente conta não é o número de cliques que o usuário deve dar para 

chegar onde deseja, embora existam limites, mas sim o quão difícil cada clique é, ou 

seja, a quantidade de raciocínio necessário e de incerteza de estar fazendo a coisa 

correta. 

Krug (2008) ainda relata que na criação de um sistema web (site) deve-se 

evitar duplicidade, as informações devem ser nítidas e falarem por si só, nomes de 

coisas e links devem ser claros, exceto se tais palavras estiverem atreladas a termos 

técnicos, marketing ou política da empresa, mesmo assim, deve-se ter cuidado com 

eles. Outro ponto a ser observado é que, de maneira geral, as pessoas não gostam 

de ter que descobrir como fazer algo, por este motivo, links devem ser óbvios. O 

usuário deve olhar para o texto ou imagem e saber que ao clicar sobre ela será 

direcionado para o conteúdo correspondente. 

Krug (2008) salienta que os usuários normalmente não leem sites, eles 

vislumbram ou olham rapidamente a página, examinam uma parte do texto e se 

encontrarem algum link que lhes interessa ou lembram vagamente aquilo que estão 

procurando clicarão sobre o mesmo. A realidade do usuário navegando pela internet 

é comparada com o carro passando por um painel de propaganda a 140 km /h e que 

o usuário não costuma ler páginas, ele dá uma olhada nelas, exceto, se as páginas 

contiverem documentos como notícias, relatórios ou descrição de produtos e aponta 

alguns pontos que devem ser observados na criação de um site (ou sistema web): 
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Crie uma hierarquia visual clara... quanto mais importante algo é, mais 
proeminente está. Por exemplo, os tópicos mais importantes são maiores, 
estão em negrito, em uma cor diferente, com mais espaços em branco ou 
mais próximos do topo da página – ou alguma combinação dessas 
características (KRUG, Steve; 2008). 

 

As coisas que estejam relacionadas logicamente também estão relacionadas 

visualmente e por este motivo devem ser agrupadas em uma mesma região e que o 

aninhamento 3 é muito importante, por exemplo, todas as páginas de um jornal usam 

destaque, agrupamento e aninhamento para nos passar informações úteis sobre o 

conteúdo da página antes que tenhamos lido uma única palavra, e a mesma ideia 

deve-se aplicar a sites ou sistemas webs. 

Segundo Krug (2008) os cliques dados no botão ‘Voltar’ (ícone pressionado 

quando o usuário avança para uma página e de repente quer retornar à página 

anterior) podem representar uma porcentagem que varia de 30 a 40 porcento dos 

cliques que ocorrem na web, e que a navegação em um site ou mesmo em um 

sistema web tem dois objetivos básicos que são nos auxiliar a encontrar o que quer 

que estejamos procurando e nos informar onde estamos. 

Sobre a identificação, Krug (2008) diz que a identificação do site ou o seu 

logo (marca da empresa) é como o nome de um prédio para um Web Site, é preciso 

vê-lo em todas as páginas, geralmente são expostas no canto superior esquerdo e 

deve ser a coisa mais alta na hierarquia lógica do site. 

Outro aspecto importante é que toda página deve ter um nome e ele deve 

parecer estar englobando o conteúdo que seja único à esta página. O nome deve 

ser proeminente e precisa equivaler ao que eu cliquei, ou seja, o nome da página 

equivalerá às palavras nas quais cliquei para chegar lá. Outro ponto importante é 

que a página inicial e páginas com formulários devem ter atenção especial. A página 

inicial deve acomodar a identificação do site (ou sistema), ao ser acessada ela deve 

de imediato dizer o que o site (ou sistema) é e para que ele serve, e, se possível, 

deve responder por que eu deveria estar ali e não em outro lugar. A página inicial 

deve ser capaz de mostrar uma visão geral do que o site tem para oferecer, tanto no 

que se refere ao seu conteúdo (“O que eu encontro aqui?”) quanto aos seus 

recursos (“O que eu posso fazer aqui?”) e demonstrar como ele está organizado, 

                                                        
3 Aninhamento. Colocar documentos dentro de outro documento. Permite a um usuário acessar material em um 

modelo não-linear, o primeiro requisito para o desenvolvimento de um hipertexto. (Glossário dos termos 
relacionados à informática e ao E-learning, 2016) 
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como se fosse uma capa de revista. Ela deve deixar óbvio como chegar a qualquer 

lugar que queira, supondo que seja um lugar no site. 

A página inicial pode requerer uma organização muito diferente das demais 

páginas do sistema de modo que pode ser necessário uma navegação horizontal em 

vez da vertical, ou vice-versa, o importante é que elas precisam ter o suficiente em 

comum para que o usuário possa reconhecer imediatamente que são duas coisas 

diferentes da mesma coisa, devem ser feitas com o mesmo padrão de fonte, cores, 

ícones, espaçamento, etc., mas deve-se tomar muito cuidado com o excesso de 

informação e muitos cliques. 

Paschoarelli, Santos e Silva (2010) reforçam ainda que o excesso de 

informação é um grande problema e que não colabora para o desenvolvimento do 

usuário e sim dificulta a relação de aprendizagem com a interface apresentada. 

Em páginas que contenham formulários, cujo objetivo deve ser o cadastro de 

alguma informação (por exemplo, a compra de algum produto ou algo do tipo), não 

deve haver distrações como diversos links, propagandas ou algum tipo de 

informação que não seja relevante à ocasião, pois, neste caso, o importante é que o 

cadastro seja efetuado com sucesso, outro aspecto que facilita muito a utilização do 

formulário pelo usuário é a criação da máscaras (formatação) nos campos em 

questão, ou seja, colocar espaços, pontos, parênteses ou hífen facilita muito o 

preenchimento de tais campos. 

Menus são muito importantes, pois auxiliam a navegação em um sistema (ou 

site), entretanto, menus extensos ou com uma vasta concentração de sub menus 

podem se tornar um problema. Por isso Krug (2008) sugere a utilização de abas 

como alternativa para grandes menus e ainda afirma que as abas são auto 

evidentes, são difíceis de não serem vistas, pois elas criam um tipo de divisão obvia 

ao primeiro olhar, separando o que você deseja entre a navegação e o conteúdo, 

são agradáveis e sugerem um espaço físico, dando a sensação de que a página 

web está dividida em seções e que você está em uma delas. Entretanto, para que 

elas possam desempenhar sua função corretamente, um efeito deve ser colocada 

sobre ela, criando a ilusão de que a aba ativa está selecionada e na frente das 

demais. Outro aspecto importante é que ao entrar em uma página web que 

contenham abas, é importante que uma aba já esteja selecionada, se isso não 

ocorrer o usuário pode não ter a percepção das abas. 
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2.2 Design de Interação e Interface  

Segundo Oliveira (2013) no passado os desenvolvedores de sistemas 

interativos tinham suas preocupações voltadas para a tecnologia que tornava estes 

sistemas possíveis e viáveis, entretanto, a interface que permitia que as pessoas 

usassem estes sistemas era uma questão secundária. 

Oliveira (2013) salienta ainda que: 

 

[...] a usabilidade e o design de interação surgem como formas de se avaliar 

e conceber de maneira objetiva, seguindo métodos e estruturas, a interação 

entre pessoas, artefatos e instituições (levando-se em conta cenários e 

contextos) e sugerir soluções para melhorar esse processo (OLIVEIRA, 

2013, p.2). 

 

Bonsiepe (1997) propõe que a interface de software, mesmo sendo uma área 

profissional nova e atrelada a Ciência da Computação, muitas vezes é subestimada 

e tratada como perfumaria, porém, ela tem um papel muito importante, pois a 

interface para os humanos é o conjunto de toda a comunicação entre computador e 

usuário, sendo ela o elo de comunicação entre homem e máquina e deve ser 

planejada com prioridade no conforto, produtividade e eficácia para o acesso às 

informações. 

Diante da interação, Oliveira (2013) relata que é necessário produzir sistemas 

interativos, eficientes e satisfatórios, e para que tal operação funcione, é necessário 

incluir um ou mais dos quatro fatores descritos abaixo: 

 
Utilidade: está ligada ao nível de influência de um produto ou serviço na 
conclusão de uma ou mais tarefas realizadas por usuários; 
Facilidade de uso: é normalmente definida em termos quantitativos, tanto 
por velocidade de uso quanto por índice de erros produzidos por uma 
porcentagem total da produção de usuários. 
Facilidade de aprendizado: está relacionada a capacidade do usuário de 
aprender a utilizar um produto ou serviço após um período determinado de 
tempo; 
Satisfação: avaliada subjetivamente por usuários ao término da interação 
com um sistema ou serviço (Oliveira, 2013, p.3). 
 

Conforme mencionado pelos autores acima a interação refere-se à facilidade 

de uso onde o usuário deve compreender a mensagem no menor tempo possível. O 

Desenvolvedor pode acompanhar o uso do sistema por um usuário e observar se o 

mesmo comete algum erro ou se mostra confuso em algum momento. Sobre a 

facilidade de aprendizado, o autor nos diz que neste caso a usabilidade remete a 
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capacidade de o usuário se lembrar como algo é executado em um sistema 

interativo depois de usar. 

O raciocínio de Oliveira (2013) esclarece que: 

 
Design de Interação e a Usabilidade se relacionam intimamente. São 
conceitos que fazem parte de uma abordagem de design que leva em conta 
as necessidades, limitações e desejos dos usuários. A esta abordagem dá-
se o nome de Design Centrado no usuário. (Oliveira, 2013, p.3). 
 
Trabalhar Design de Interação é basicamente [...] fazer a inserção de uma 
série de procedimentos no processo de concepção de produtos interativos 
para que nossas soluções sejam as mais adequadas para suprir as 
necessidades dos usuários (Oliveira, 2013, p.13). 

 

Quando se fala em Design Centrado no Usuário, Oliveira (2013) diz que o 

princípio do design centrado no usuário é o foco no usuário e em suas tarefas, 

desde os momentos iniciais do projeto, medição e validação empírica e iteração.  

O autor continua seu raciocínio lembrando que temos modelos mentais 

diferentes devido a experiências, envolvimentos ou conhecimento sobre o projeto e 

o produto, sendo assim, se fizermos as nossas soluções com base em nosso 

conhecimento empírico, corremos o risco de desapontar o usuário.  

Ordones (2008) nos diz ainda que o design estrutural de ambientes webs 

define a estrutura do conteúdo da interface e que o planejamento dos fluxos de 

informação e das funcionalidades devem ser apropriados ao seu público e que se 

esta estrutura for bem planejada, poderá conduzir o usuário a obter as informações 

desejadas tornando o acesso mais eficaz e preciso. 

Segundo Paschoarelli, Santos e Silva (2010, p. 56)  “uma interface simples é 

aquela que exija a menor adaptação do usuário. Elas deveriam considerar dois 

aspectos: o respeito à cultura do usuário e a criação de uma nova cultura a partir da 

nova interface” . 

Segundo Oliveira (2013) um procedimento empírico pode ser utilizado  para 

validação (funciona / não funciona, consegue / não consegue, erra / acerta), e é 

neste caso, que após a avaliação, pode-se elaborar recomendações. 

Ressalta-se ainda que modelos mentais são representações internalizadas, 

particulares a cada indivíduo ou grupo de indivíduos, sobre como as coisas são e 

devem funcionar, por isso, é preciso conhecer como o usuário se comporta e quais 

são suas demandas.  
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O ciclo Iterativo de Design pode dar boas pistas de como conduzir o projeto, 

entretanto, na figura 1, o ciclo iterativo de design mostra que devemos parar de 

ite4rar em duas circunstâncias:  

1) quando as metas referente ao ponto em questão forem contempladas e/ou  

2) quando o tempo do projeto demanda uma parada e precisamos seguir 

adiante. 

Pode-se observar claramente na figura 1 que dado o início do projeto o 

Designer identificará as necessidades do sistema fazendo a análise de requisitos e 

construindo uma versão interativa, neste momento a opinião do usuário deve ser 

considerada, após a avaliação uma nova analise pode ser feita e pode ocorrer um 

novo re-design do projeto, entretanto este ciclo deve ter um fim, caso contrário o 

projeto pode se tornar inviável em virtude do tempo ou do orçamento. 

 
Figura 1: Ciclo Iterativo do Design 

 
 

Fonte: Oliveira, 2013 

 
 

Além da preocupação com o usuário, segundo Oliveira (2013) a usabilidade 

proporciona a redução de gastos, pois estudos realizados pelo Standish Group nos 

Estados Unidos mostram que a avaliação da usabilidade nas etapas iniciais do 

processo de desenvolvimento pode reduzir o tempo de desenvolvimento e resultar 

em produtos mais adequados ao uso e produtos mais úteis e usáveis reduzem os 

                                                        
4 Iterar, o mesmo que repetir (laço) 
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erros cometidos pelos usuários e diminuem o tempo e a necessidade de 

treinamento. 

 

2.3 Design de Interação e Interface sob a óptica da usabilidade 

De acordo com Nascimento e Amaral (2010), os métodos e técnicas de 

avaliação de usabilidade devem permitir que se determine o ponto de equilíbrio ente 

os objetivos de um website e as necessidades dos usuários por meio da 

identificação de problemas de usabilidade. Os autores afirmam que os melhores 

resultados são provenientes da união de métodos quantitativos e qualitativos, caso 

não haja um equilíbrio entre os métodos e técnicas, deve-se testar o modelo 

novamente até adequá-los aos seus propósitos, e que os métodos e técnicas podem 

ser trabalhados sob três óticas distintas, sendo elas a visão dos gestores, a visão 

dos usuários e a visão dos desenvolvedores e que todos devem convergir para um 

único objetivo que é a identificação dos problemas de usabilidade. 

Segundo Nascimento e Amaral (2010) ao verificar a usabilidade do sistema 

por parte dos gestores pode-se destacar a análise documental, observação do 

sistema atual (caso exista) e entrevista semiestruturada. Destaca-se ainda que a 

análise documental identificará dados sobre a história da instituição, sua missão e 

principalmente, as diretrizes e o planejamento do sistema (website). Referente a 

documentação, os autores apontam ainda alguns pontos, como por exemplo: a 

amostras de documentos a ser analisada deve ser aumentada ou diminuída em 

função do tempo da avaliação, deve-se classificar os documentos em primário, 

documentos oficiais (memorandos, ofícios, etc.) ou secundários, que expressam 

opiniões, sujeitas a vieses imperativos (e-mails, notícias, artigos, etc.). 

A observação do sistema pode ser feita por meio de um checklist a ser 

preenchido pelo avaliador, que registrará entre outros quesitos suas especificações 

técnicas, seus produtos, serviços e requisitos de segurança, para verificar sua 

estrutura de navegação e a organização da informação, e para que a entrevista 

semiestruturada tenha sucesso, alguns pontos devem ser observados, entre eles 

destaca-se: transmitir os resultados obtidos na observação e na análise documental, 

agrupar as perguntas em eixos temáticos, para evitar que determinados 

questionamentos não sejam abordados e atentar para que nenhuma pergunta fique 

sem resposta, evite perguntas cujas respostas sejam apenas sim ou não, se 

possível valide sempre o roteiro da entrevista com gestores de um website similar ao 
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que será avaliado, procure entrevistar colaboradores ativos do website, contate os 

entrevistados com antecedência, explicando-lhes o motivo da avaliação, 

estimulando-lhes sobre os possíveis resultados que possam ser obtidos.  

Nascimento e Amaral (2010) reforçam ainda que durante a entrevista deve-se tentar 

obter o máximo de opiniões possível. Desta maneira, ao unir os dados obtidos 

durante a análise do contexto de uso por meio da análise documental, entrevista 

semiestruturada e observações, pode se ter uma visão macro do website, conhecer 

melhor e mais detalhadamente o contexto em que o website se insere. 

Sob o ponto de vista dos desenvolvedores, observa-se que os mesmos 

normalmente trabalham com a inspeção ergonômica por meio de listas de 

verificações, guias de recomendações e critérios heurísticos. Do ponto de vista 

ergonômico, o autor lista oito itens a serem observados: condução, carga de 

trabalho, controle explícito, adaptabilidade, gestão de erros, coerência, significado 

do código e das denominações e compatibilidade (NASCIMENTO;  AMARAL, 2010). 

E com base no exposto, Nascimento e Amaral (2010) destaca que “Condução 

é o critério que possibilita ao usuário se localizar durante a execução de uma tarefa, 

podendo ser avaliado pela presteza e feedback imediato. Carga de trabalho e o 

critério que impacta diretamente a dinâmica do trabalho, pois quanto menor for a 

carga de trabalho cognitiva do usuário menor será a probabilidade de cometer erros 

durante a realização de uma tarefa. Controle explícito é o controle que avalia qual o 

nível de controle que o usuário tem sobre o sistema, como se processa a relação 

existente entre o processamento de dados pela máquina e as ações dos usuários 

necessárias a esse processamento. Adaptabilidade é o critério que analisa a 

adaptação de um sistema ao ambiente no qual se realizam tarefas. Um sistema é 

flexível quando proporciona ao usuário diferentes procedimentos e opções de 

execução da tarefa”.  

A gestão de erros tem por objetivo a análise de todos os mecanismos do 

sistema e evitam, previnem e corrige erros como entrada de dados incompletos e 

entrada de comandos inadequados. Coerência é a relação harmônica entre os 

elementos de uma interface e que esse nexo entre os elementos devem ser 

conservados em todas as telas do sistema, proporcionando excelente identificação 

visual para o usuário.  

O significado dos códigos e das denominações é a relação entre a informação 

solicitada ou apresentada e a sua menção.  
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Para finalizar, a compatibilidade que se refere ao acordo que possa existir 

entre as características do usuário (memória, percepção, hábitos, etc.) e das tarefas, 

de uma parte, e a organização das saídas, das entradas e do diálogo de uma dada 

aplicação. 

Krug (2008) também salienta que para o usuário o sistema deve ser direto, 

dizer exatamente o que o usuário quer saber: 

 
Seja direto em coisas como custo de envio, taxas de estacionamento em 
hotéis, interrupção de serviços – qualquer coisa sobre a qual você preferiria 
não ser direto. Você pode perder pontos se as suas taxas de envio forem 
mais altas do que gostaria, mas muitas vezes ganhará pontos suficientes 
pela franqueza e por facilitar para eu calcular a diferença (KRUG, 2008, 
p.166). 

 
De acordo com Krug (2008) ao acessar um site ou um sistema web, o usuário 

deve ser capaz de responder as seguintes perguntas sem hesitação: “Que site é 

este? (identificação do site),  Em qual página estou? (nome da página), Quais são as 

principais seções desta pagina? (seções), Quais são minhas opções neste nível? 

(navegação local), Onde eu estou no esquema das coisas? (indicadores “Você está 

aqui”), Como eu posso realizar uma pesquisa? (KRUG, 2008, p.85)”. 

Ainda ao falarmos de usabilidade, Nielsen (1995) citado por Rosa e Veras 

(2013) destaca que o exame da usabilidade de sistemas webs pode ser avaliado por 

especialistas, podendo estes especialistas serem desenvolvedores de software, 

usuários finais com conhecimento especializados ou outros profissionais ficando a 

avaliação da usabilidade a cargo do julgamento destes profissionais. 

Nielsen (2014), citado por Rosa e Veras (2013) e por Maciel, Nogueira, Ciuffo 

e Garcia (2004), descreve diversas heurísticas que podem ser observados na 

avaliação da usabilidade de um software e corrobora o que já foi descrito por Krug 

(2008) e Oliveira (2013), sendo elas: 

- A visibilidade das ações do sistema, ou seja, o sistema deve manter o 

usuário informado sobre sua posição e as ações que estão sendo executadas, por 

exemplo, o sistema deve fornecer feedbacks a fim de informar ao usuário se uma 

ação foi realizada com sucesso ou não. 

- O sistema deve utilizar a linguagem do público alvo e a organização da 

informação deve obedecer uma lógica natural, devendo ser evitado termos técnicos 

ou jargões desconhecidos. 
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- Controle do usuário e liberdade referente a utilização do software, sendo 

assim, o sistema deve controlar o acesso a informação fazendo com que somente 

usuário autorizados possam acessar as informações referente a sua permissão. E 

quando autorizado o acesso a informação o usuário deve ter a sensação que 

controla o sistema e que o sistema responde a suas ações. Links devem ser 

disponibilizado para que o usuário consiga acessar as informações a partir de 

qualquer página. Menus são uma ótima opção para esse movimento do sistema. 

- A padronização das telas do sistema é fundamental. A padronização de 

cores, tipologia, diagramação, cabeçalho, botões, links, etc. faz com que o 

aprendizado do usuário referente a utilização do sistema seja mais fácil. 

- A padronização da linguagem e o formato das mensagens de erro como cor 

e tamanho também são muito importantes, pois auxiliam a visibilidade da 

informação, por exemplo, mensagem de erro escrita em vermelho, assim, toda vez 

que aparecer uma mensagem em vermelho o usuário saberá que ocorreu um erro. 

Além disso, páginas que possuem funções semelhantes devem ter ações 

semelhantes, o que também aumenta a usabilidade do sistema e seu aprendizado. 

- O sistema deve impedir que o usuário cometa erros, suas informações 

devem ser bem organizadas e os elementos clicáveis devem ser bem descritos para 

que o usuário saiba onde clicar e não cometa erros. 

- Em formulários, os campos obrigatórios devem ser informados. Recursos de 

máscaras devem ser utilizados, por exemplo, um campo CPF (Cadastro de Pessoa 

Física) pode ser preenchido como 123.123.123-12 ou 123123123-12 ou 

simplesmente 12312312312, mesmo assim o sistema deve ser capaz de alertar o 

usuário quanto ao preenchimento incorreto e oferecer uma forma simples para 

corrigi-lo.  

- O usuário deve ser capas de reconhecer sua posição no sistema e 

informações referente ao momento da ação devem ser exibidas para o usuário, 

como por exemplo, informações referente a compra de um site deve ser facilmente 

acessada pelo usuário. 

- Manter o usuário informado sobre sua localização no sistema e o que está 

ocorrendo é muito importante. 

- O sistema deve ser projetado de modo a atender a todos os usuários, 

iniciantes e experientes. 
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- O layout do sistema deve ser simples e elementar, evitando a utilização de 

elementos desnecessários que possam distrair ou confundir o usuário, pois sempre 

que colocamos elementos desnecessários em um sistema ele irá competir com as 

informações realmente importantes podendo levar o usuário a cometer algum erro. 

- As informações mais importantes devem ser exibidas primeiro, deste modo, 

defina quais são as informações mais importantes e destaque-as na página 

principal. 

- O sistema deve auxiliar os usuários a reconhecer e corrigir erros, sendo 

assim, as mensagens de erro devem oferecer informações para o que o usuário 

possa corrigir problemas. 

- E, por fim, o sistema deve fornecer recursos de ajuda indexada de acordo 

com as  possíveis dúvidas que o usuário possa ter ao acessar determinada página. 

 

 

2.4 Wireframes 

Pensando na criação da versão interativa do software, Oliveira (2013), sugere 

a criação de Wireframes: 

 
[...] os Wireframes são protótipos de baixa fidelidade que servem para dar 
um direcionamento inicial de como a interface será. [...] podem ser feitos em 
papel (impresso ou desenhados a mão) ou digitais. [...] cada wireframe 
representa uma tela ou um estado de ação do site. Estes protótipos servem 
então para dar uma plena noção de tudo o que está acontecendo em cada 
atividade que o usuário desempenhará no site. As telas se encaixam em 
uma sequência, formando os fluxos de navegação. (Oliveira, 2013, p.9). 

 

 

Somente após a finalização e validação dos wireframes, Oliveira (2013) 

recomenda a criação do protótipo de alta fidelidade, lembrando que neste caso não 

é necessário fazer um layout de alta fidelidade para cada página do sistema. 

Oliveira (2013) sugere ainda três etapas para a aprovação do sistema 

(projeto), primeiramente o wireframe que é um protótipo de baixa fidelidade. Deve-se 

fazer quantos wireframes forem necessários para demonstrar o padrão estabelecido 

para o projeto e o modo como as etapas ocorrerão. O próximo passo é a criação de 

um protótipo de alta fidelidade, geralmente é utilizado o Photoshop ou alguma 

ferramenta capaz de editar imagem. Esta etapa é considerada um protótipo de fluxo 

de navegação, de tal forma que este documento mostra quais etapas deverão 

ocorrer para que uma tarefa possa ser executada. Nesta fase é muito mais fácil 
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detectar algum problema que só apareceria na fase de desenvolvimento, o que daria 

mais trabalho para corrigir. A terceira opção seria o mapa do site, que apesar de não 

ser um protótipo, ajuda bastante quando somados ao wireframe e aos fluxos de 

navegação, mostrando visualmente para o cliente como será o site. 

A figura 2 é um exemplo de um mapa de site. Por meio dele é possível 

verificar como o site está organizado, com se procede sua navegação e 

organização. Ele é muito útil nas fases iniciais do projeto. 

 

Figura 2: Exemplo - Mapa de um Site 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo Oliveira (2013), fazer um protótipo pode representar um ganho 

enorme em vários aspectos. Primeiro você pode ensaiar como as coisas 

acontecerão em vários momentos antes de construir a tela propriamente dita e fazer 

ajustes caso seja necessário, economizando tempo e dinheiro, pois é muito mais 

fácil e barato fazer ajustes em um protótipo que no produto em si. Vale ressaltar que 

as etapas devem ocorrer separadamente, assim o desenvolvedor terá menos 

problemas na etapa seguinte, pois as decisões são tomadas com base na pesquisa 

feita e não em opinião e minimiza conflitos em problemas com o cliente e a equipe 

de aprovação. 
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2.5 Testes de Usabilidades  

Krug (2008) salienta que testes feitos por módulos são melhores que testar o 

sistema pronto e que testar é um processo iterativo, ou seja, deve-se repetir várias 

vezes. Testa-se, conserta-se e testa-se novamente. 

 

Os testes de usabilidade existem há muito tempo e a ideia é bastante 
simples: se você quiser saber se seu software, seu Web Site ou o controle 
remoto de seu vídeo cassete é suficientemente fácil de usar, assista 
algumas pessoas enquanto tentam usá-lo e observe onde elas têm 
dificuldade. A seguir, conserte-o e teste novamente (Krug, 2008, p.135). 
 

 

Krug (2008) diz ainda que dois testes podem ser feitos, o teste de 

compreensão e o teste de tarefas chave, em que: 

 
Teste de compreensão é o que o nome diz: mostre-os o site de veja se eles 
o entendem, se eles compreendem o propósito do site, a proposição de 
valor, como está organizado, como funciona e assim por diante. 
Teste de palavras chave significa solicitar ao usuário que faça algo e então 
observar como ele o fará (KRUG, 2008, p.144). 

 

Após feito os testes de compreensão e tarefas chave, Krug (2008) diz que o 

próximo passo será fazer a triagem, ou seja, examinar os problemas que as pessoas 

viram e decidir quais precisam ser consertados, posteriormente, descobrir como 

consertá-los. 

Krug (2008) ainda relata que alguns problemas que geralmente ocorrem são:  

 
Os usuários não conhecerem o conceito. Eles simplesmente não entendem. 
Eles olham o site ou uma página e não o compreendem ou acham que o 
compreenderam, mas estão enganados. 
As palavras que estão procurando não estão lá. Isto geralmente significa 
que (a) as categorias que você usou para organizar seu conteúdo não são 
as que eles usariam ou (b) as categorias são as que eles esperam, mas 
você não está usando os nomes que eles esperam. 
Há muita coisa acontecendo. As vezes, o que eles estão procurando está 
na página, mas eles não estão vendo. Neste caso, você precisa (a) reduzir 
a confusão geral na página ou (b) aumentar a visibilidade das coisas que 
eles precisam ver de modo que elas “saltem” da hierarquia visual (KRUG, 
2008, p.156-157). 

 

Outra maneira de testar a usabilidade do sistema seria a utilização do 

percurso cognitivo e a análise heurística. 

Segundo Oliveira (2013) o percurso cognitivo é uma metodologia em que o 

desenvolvedor vai atuar perante a interface (ou protótipo) como se fosse um dos 

usuários do sistema, neste processo, o desenvolvedor deve separar seu modelo 
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mental e tentar interagir com o sistema como se fosse o próprio usuário, ou seja, 

deve agir como se tivesse a necessidade e o repertório que o usuário tem. É um 

processo barato e relativamente simples, entretanto, demanda maturidade e 

deslocamento do seu modelo mental. 

Outro processo bastante simples para a validação das telas do sistema, 

segundo Oliveira (2013), é a análise heurística dos wireframes, processo que é 

bastante simples e barato, e não envolve necessariamente o usuário. 

Neste processo, dada uma tarefa, sempre devemos pensar em tarefa, 

independente de qual seja o processo, deve-se passar pelas telas observando a lista 

heurística (recomendações / boas práticas) e verificar o que está e o que não está 

sendo contemplado. Para aquilo que não estiver sendo contemplado, deve-se 

analisar qual é o impacto deste problema no projeto e deste modo, focar na solução 

dos problemas mais relevantes. 

Um fato muito importante é que independente da metodologia aplicada no 

desenvolvimento do projeto, o usuário nunca deve ser descartado, lembrando que o 

projeto deve ser centrado no usuário e que o propósito da interface é a comunicação 

com o usuário. 

 

2.6 Interação Humano Computador 

Interação Humano Computador, segundo Nascimento e Amaral (2010), surgiu 

no final da década de 1970 e inicio da década de 1980, uma aliança entre a Ciência 

da Computação, Psicologia e Ergonomia, progredindo concomitantemente com o 

aumento progressivo do número de usuários de computadores na web, e se 

tornando um campo de estudo interdisciplinar que tem como objetivo geral entender 

como as pessoas utilizam ou não utilizam a tecnologia da informação, o que implica 

em conhecer não somente a tecnologia, mas, fundamentalmente, o uso 

contextualizado que o ser humano faz da tecnologia.  

Nascimento e Amaral (2010) afirmam ainda que o sistema humano de 

processamento de informação é composto por modelos mentais da realidade em 

que o homem se insere e de modelo mentais da forma como ele age e pensa, e em 

Interação Humano Computador, são os modelos mentais que definem como um 

sistema de informação deverá funcionar e para tal propósito, desenvolvem-se 

modelos conceituais de sistema de informação que deverão simular os modelos 

mentais do ser humano, já que não são observáveis.  
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De acordo com esses autores o modelo mental pode ser representado por 

meio de três tipos de modelos conceituais, o modelo conceitual do sistema, o 

modelo conceitual do projeto e o modelo conceitual da imagem do sistema, em que 

o modelo conceitual do sistema é baseado nas experiências anteriores dos usuários 

dos sistemas. O modelo conceitual do projeto é concebido pelo designer ou 

projetista que tem em mente o que o usuário pensa quando realiza tarefas no 

sistema e o modelo conceitual da imagem do sistema que descreve como o sistema 

espera que o usuário aja na realização de tarefas. 

Neste sentido, Nascimento e Amaral (2010) afirmam ainda que pelo fato dos 

modelos mentais variarem consideravelmente de um ser humano para outro, os 

modelos conceituais são constantemente considerados incompletos e ineficazes e, 

em função disso, para se obter bons resultados com modelos conceituais, torna-se 

necessário um estudo aprofundado dos elementos de um sistema humano de 

processamento de informações, entre eles cita-se a percepção, atenção, memória, 

raciocínio e o aprendizado. 

Sobre a percepção Amaral e Nascimento comentam que: 

... a percepção é onde o homem processa as informações adquiridas em 
seu meio ambiente, ele confronta estas informações com informações 
armazenadas em sua memória. Essas informações são observadas nos 
seres humanos com intensidades diferentes e de acordo com os sistemas 
perceptivos podendo-se destacar a percepção visual e a percepção auditiva 
(NASCIMENTO; AMARAL, 2010). 

 

A percepção visual compreende a forma como estruturamos os elementos de 

uma imagem em nosso cérebro e que esse processo se realiza por meio dos 

seguintes componentes: similaridade, proximidade, continuidade, pregnância, 

clausúria e experiências passadas. A similaridade é o elemento que nos propicia 

entender como objetos semelhantes tendem a se agrupar em nossa mente (figuras / 

ícones), a proximidade seria o cérebro que agrupa os elementos de uma imagem de 

acordo com a distância em que os elementos se encontram uns dos outros, sendo 

que elementos diferentes, agrupados proximamente, tendem a ser percebidos como 

um grupo, mais do que os elementos similares que estão distantes na imagem, a 

continuidade é relacionada aos alinhamentos dos elementos de uma imagem.  

Quanto mais harmônico o alinhamento dos elementos da imagem, maior será 

a compreensão dos objetivos da imagem, a pregnância diz que quanto mais simples 

os elementos que compõem as imagens, menor será a necessidade de explicação 
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destas, a clausura ocorre geralmente quando o desenho do elemento sugere alguma 

extensão lógica, uma continuidade, e a experiência passada se refere ao critério vital 

para a compreensão da forma, pois se conhecemos a imagem, não será problema 

reproduzi-la em sua completude. Já a percepção auditiva refere-se à forma como 

recebemos e interpretamos os sons. 

A atenção, por sua vez, pode ser classificada em três categorias, a atenção 

motora que é caracterizada pela atenção estática dos músculos e pela 

hipervigilância da consciência, por exemplo, quando nos inclinamos para pegar 

algum objeto, a atenção intelectual que é o ato de reflexão e racionalização de 

qualquer problema, conscientemente definido, por exemplo, a realização de uma 

prova, o estudo de uma disciplina, etc. e a atenção afetiva ou sensorial que é relativa 

ao estado de ânimo e interesse sobre determinado objetivo, por exemplo, a 

predileção que temos por determinadas atividades, etc. 

Falando ainda sobre a atenção, os autores afirmam que ela pode ser 

distribuída de diversas maneiras, pois o usuário pode estar concentrado num único 

ícone e ao julgar que o hiperlink contido nele o levara à solução da tarefa dará pouca 

atenção aos outros recursos disponíveis na interface.  A atenção também pode ser 

voluntária ou involuntária. É voluntária quando diz respeito à liberdade de escolha 

sobre em que e como prestar atenção e involuntária quando se refere aos casos em 

que o usuário é obrigado a atentar para determinada situação, como a solução de 

um problema que faz parte do seu cotidiano de trabalho ou estudo e uma interface 

que apresenta objetos contraditórios como hiperlinks mal elaborados, que não 

atendem as necessidades do usuário, acabam por transmitir informações 

irrelevantes podendo impedir que o usuário acesse os conteúdos que são do seu 

interesse. Nesse caso, o usuário poderá se encontrar em uma situação 

insustentável, não podendo tomar nenhuma atitude independente, pois ele será 

apenas um elemento que, de modo geral, não participará das decisões sobre a 

interface, mas é vítima dos erros encontrados na sua interação com o computador. 

O fato de não saber, temporariamente, o que fazer, pode gerar cisão de atenção e 

expectativas contraditórias a realização da tarefa (NASCIMENTO; AMARAL, 2010).  

Corroborando o que foi descrito acima, Krug (2008) relata que diversos 

estudos sobre exames visuais de páginas web sugerem que os usuários decidam 

muito rapidamente em quais partes da página provavelmente encontrarão 

informações úteis e então quase não olharão as outras partes, seria como se ela 
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não estivesse lá, por isso é importante deixar claro o que pode ser clicado e sua 

função, visto que uma grande parede do que as pessoas estão fazendo na web é 

procurar a próxima coisa a fazer, por isso é muito importante deixar óbvio o que 

pode ser clicado e o que não deve ser clicado. Por isso também, deve-se evitar a 

confusão visual, muitas figuras e/ou textos aglutinados e/ou muitos textos chamando 

a atenção podem confundir o usuário de modo que ele não saiba o que fazer. 

Pensando em confusão visual, Krug (2008) aponta alguns detalhes que 

podem diminuir a confusão visual em um site, entre eles:  

 
Omita palavras desnecessárias. A escrita robusta é concisa. Uma frase não 
deve conter palavras desnecessárias e um parágrafo não deve ter frases 
desnecessárias pelo mesmo motivo pelo qual um desenho não deve ter 
linhas desnecessárias e uma máquina não deve ter peças desnecessárias 
(KRUG, 2008. P. 45). 
 

Com isso, de acordo com Krug (2008), é possível reduzir o nível de confusão 

da página, destacar o conteúdo mais útil, deixar as páginas menores, permitindo aos 

usuários verem mais de cada página com um olhar sem precisar rolá-la. 

Falando ainda sobre os modelos mentais Nascimento e Amaral (2010) 

afirmam que a memória humana se desenvolve por meio dos seguintes processos: 

 
Reconhecimento: aptidão que o homem possui para acionar pela sua 
percepção informações memorizadas anteriormente, como por exemplo, 
reconhecer na interface um determinado elemento gráfico responsável pela 
realização de uma ação. 
Reconstrução: capacidade que o ser humano tem de reorganizar as 
informações memorizadas, como reconstruí um texto sem clareza e 
coerência. 
Lembrança: modo que o homem recupera, integralmente, uma situação 
vivida sem a presença de nenhum dos elementos necessários, como por 
exemplo, relembrar uma pessoa já falecida (NASCIMENTO; AMARAL, 
2010, p. 32). 

 

Sobre o raciocínio os autores relatam que: 

 
O raciocínio é definido como uma atividade mental que desencadeia a 
concepção de novas informações, a partir de argumentos pré-existentes, 
podendo ser dedutivo ou indutivo. O raciocínio é dedutivo, quando a partir 
de uma ou mais preposições verdadeiras se chega a uma conclusão 
seguramente verdadeira. O raciocínio indutivo ocorre, quando a partir de 
informações verossímeis, chega-se a resultados generalizados, nem 
sempre verdadeiros, baseando-se em informações armazenadas na 
memória para compreender uma situação singular, desconhecida, que 
estabelece uma relação de parentesco entre informações distintas 
(NASCIMENTO; AMARAL, 2010, p. 36-37). 
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Já de acordo com Cybis, citado por Nascimento e Amaral (2010), os 

desenvolvedores devem partir do princípio que os seres humanos tem dificuldade no 

raciocínio indutivo, atingindo melhores resultados em analogias e deduções. 

Finalizando o conceito de modelo mental, os autores definem o aprendizado 

como nível de competência do ser humano sobre determinado conteúdo e ocorre 

pelo acúmulo do conhecimento e supressão de suposições falsas e inoportunas. 

 

2.7 Acessibilidade 

Segundo Krug (2008) usabilidade e acessibilidade são conceitos diferentes. A 

usabilidade refere-se à utilização do sistema de maneira intuitiva, enquanto 

acessibilidade se refere a pessoas com deficiência.  

Se as pessoas com deficiência fazem parte de seu público alvo, o seu site (ou 

sistema) terá que ser acessível para que ele tenha usabilidade. Deste modo, ao se 

pensar em usabilidade e acessibilidade o autor (KRUG, 2008) aponta algumas boas 

práticas simples que farão muita diferença para pessoas portadoras de alguma 

necessidade especial, por exemplo, adicionar textos alternativos apropriados a cada 

imagem.  

Adicione um atributo alternativo para imagens que os leitores de tela não 

devam ignorar, este texto deve ser descritivo, ou seja, descrever o que a imagem 

representa. Faça com que os formulários possam funcionar com leitores de tela, isso 

se resume em usar o elemento HTML “label” para associar os campos a seus 

prompts, de modo que as pessoas saibam o que devem digitar.  

Criar um link “Passar para o conteúdo principal” no início de cada página. 

Imagine ter de gastar 20 segundos (ou um minuto ou dois) ouvindo a navegação 

global no topo de cada página antes de poder ver o conteúdo e você entenderá por 

que isso é importante. Tente tornar todo (ou a maior parte) do conteúdo acessível 

pelo teclado, lembre-se de que nem todas as pessoas tem condição de utilizar o 

mouse. 

 

2.8 Grids 

Neste capítulo será descrito a importância dos grids, quais os seus tipos e 

como eles podem auxiliar o planejamento de uma interface, seja para um cartaz, 

livro ou website. 
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Grids são malhas tipográficas usadas para organizar o espaço e a informação 

para os leitores, mapeando o plano para o projeto, sendo um plano para a 

informação e uma maneira de ordenar e manter a ordem (TONDREAU, 2009). 

Atualmente, com a responsividade5 dos sistemas webs aos diversos tipos de 

equipamentos eletrônicos, a utilização de grids no planejamento de layouts webs 

facilita muito o trabalho do programador. 

Outro ponto importante sobre este capítulo é que ele vem corroborar aquilo 

que está escrito no capítulo 2.9 Boas práticas na construção do layout da página – 

Usabilidade 

 

 

2.8.1 Planejando com grids. 

Pode-se observar hoje, principalmente em websites a utilização de grids para 

planejar a disposição dos elementos que irão compor seu interior e acomodar uma 

enorme quantidade de informação.  

Um grid pode ser utilizado para organizar a informação para o leitor, 

mapeando o seu plano para o projeto, ou seja, é o território planejado para a 

informação de modo ordenado (TONDREAU, 2009), onde itens parecidos são 

distribuídos de maneiras parecidas para que suas semelhanças possam ganhar 

destaque e possam ser identificados (SAMARA,2013). 
 

Sobre a anatomia de um grid, Samara (2013) diz que: 

 
Um grid consiste em um conjunto específico de relações de alinhamento 
que funcionam como guias para a distribuição dos elementos num formato. 
Todo grid possui as mesmas partes básicas, por mais complexo que seja. 
Cada parte desempenha uma função específica; as partes podem ser 
combinadas segundo a necessidade, ou omitidas da estrutura geral a 
critério do designer, conforme elas atendam ou não às exigências 
informativas do conteúdo (Samara, 2013, p24). 
 
 

Os grids são compostos por colunas, margens, módulos (que são divisões 

individuais separadas por espaços uniformes, possibilitando um grid ordenado e 

repetitivo), Zonas espaciais (são agrupamentos de módulos ou colunas que podem 

formar áreas específicas para textos, anúncios, imagens ou outras informações), 

guias horizontais (são alinhamentos que quebram o espaço em faixas horizontais, 

                                                        
5
 Responsividade – Adequação automática do software aos mais variados tamanhos de dispositivos 

(Desktop, Tablet, Celular). 
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não são efetivamente linhas) e marcador (auxiliam o leitor a navegar pelo 

documento, podem incluir informações como número de páginas, cabeçalho, título 

corrente, rodapé e ícones) (SAMARA, 2013). 

Na figura 3 pode ser observado um grid e sua estrutura. 

 

Figura 3: Elementos que compõem um GRID 

 

Fonte: Tondreau (2009) 
 

 

De acordo com a estrutura dos grids, os autores Tondreau (2009) e Samara 

(2013) os classificam como grids de uma coluna ou retangular, de duas colunas, 

colunas múltiplas, grids modulares e grids hierárquicos. 

Os grids retangulares, em geral possuem as margens mais largas que ajudam 

o foco visual e dão a sensação de calma e estabilidade, já as margens laterais 

estreitas aumentam a tensão, pois a matéria viva está mais próxima do limite do 

formato (SAMARA, 2013). 
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Nos grids que utilizam colunas, de acordo com Samara (2013): 

 
A informação descontínua se beneficia da organização das colunas 
verticais. As colunas podem ser dependentes umas das outras no texto 
corrido, independentes para pequenos blocos de textos ou somadas para 
formar colunas mais largas; o grid de colunas é muito flexível e pode ser 
utilizado para separar diversos tipos de informação. Por exemplo, algumas 
colunas podem ser reservadas para o texto corrido e imagens grandes, e as 
legendas podem ficar numa coluna ao lado: essa disposição separa 
claramente as legendas do material primário, mas permite que o designer 
crie uma relação direta entre estes dois textos (SAMARA, 2013, pg 27). 
 
 

O grid modular é um grid utilizado para projetos mais complexos, que venham 

exigir um grau maior de controle. Um grid modular é um grid de colunas com muitas 

guias horizontais que subdividem as colunas em faixas horizontais, criando uma 

matriz de células chamadas de módulos, sendo estes módulos um campo de 

informação, já um conjunto de módulos define uma área chamada de zona especial 

que pode receber funções específicas (SAMARA, 2013). 

O grid hierárquico é um grid muito interessante, pois as vezes as exigências 

visuais e informativas de um projeto demandam um layout especial que não se 

encaixa nas categorias descritas acima. Esse grid deve se adaptar à exigência da 

informação baseando-se em uma disposição intuitiva dos alinhamentos, a largura 

das colunas e entre colunas costuma variar. A construção deste tipo de grid deve 

começar com o estudo da interação óptica dos vários elementos em diferentes 

posições espontâneas, e depois com a definição de uma estrutura racionalizada que 

irá coordená-los. Esse tipo de grid quando aplicado em livros, cartazes ou websites 

tomam uma abordagem quase orgânica de ordenação dos elementos e da 

informação que unificam arquitetonicamente todas as partes no espaço tipográfico 

(SAMARA, 2013). 

Antes de pensar em que tipo de grid utilizar, devemos ter em mente qual 

conteúdo iremos colocar neste grid, como quantidade de imagens, número de telas, 

texto (conteúdo em geral). Deve-se considerar o texto principal a analisar a 

complexidade do projeto, cores e tamanho. Para materiais complexos, grids de duas 

colunas ou múltiplas colunas permitirão maior flexibilidade, pois as colunas podem 

ser quebradas proporcionando um número maior de variações e gerenciamento da 

informação, caso seja utilizado múltiplas colunas, o texto deve ser alinhado a 

esquerda, deixando a direita desalinhada. O grid modular pode auxiliar a 

organização da informação em partes controláveis. Já os grids hierárquicos dividem 
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a tela em páginas ou telas horizontais, onde cada tela pode assumir outro modelo, 

são muito utilizados em websites. Fazer um esboço antes é muito importante, pois 

eles mostram qual grid pode ser mais envolvente para determinada ocasião 

(TONDREAU, 2009). 

Tondreau (2009) indica alguns pontos que devem ser observados na criação 

de um layout utilizando grid: 

- Observar o assunto do conteúdo;  

- Verificar se o texto está corrido; 

- Verificar se há muitos elementos como títulos, subtítulos, cabeçalhos, 

gráficos, tabelas e imagens; 

- Definir a hierarquia da informação; 

- Títulos devem garantir que o leitor entenda o assunto de maneira rápida. 

Assegure que o título fique destacado e que as legendas estejam posicionadas de 

forma adequada, de modo a auxiliar o leitor, principalmente se o material for 

educativo; 

- Determinar o tamanho da margem; 

- Determinar a tipografia, a maioria dos computadores possui muitas fontes já 

instaladas, entretanto, no caso de websites é interessante utilizar uma fonte que seja 

comum a grande maioria de computares; e 

- Definir a cor, as cores são uma forma de fazer os módulos ou seções se 

sobressaírem. Cores saturadas atraem a atenção, enquanto cores em tom de pastel 

apoiam a matéria de forma mais suave. Muitas cores podem deixar uma composição 

tumultuada e difícil de navegar; 

- Espaço, embora um grid deva ser forte e claro o suficiente para abrigar um 

punhado de informação, não é necessário que ele seja todo preenchido. O espaço 

destaca a margem dando um lugar apropriado à leitura e ao entendimento.  

Ressalta-se ainda que em muitos casos o grid pode ser utilizado para 

organizar o conteúdo em uma página, isso não quer dizer que o mesmo será 

preenchido com alguma informação, podendo inclusive ser pensado para organizar 

formas não convencionais, quebrando o espaço em áreas discretas, por exemplo, 

um círculo pode ser divido em quatro por meio da utilização de grids. 

Na figura 4 tem-se um exemplo de como a grid pode ser utilizada para 

organizar formas não convencionais. 
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Figura 4: Organização de formas não convencionais  

 
 

Fonte: Tondreau (2009) 
 
 

Na figura 5 observa-se o resultado final de um trabalho feito com grids, 

embora sua presença seja bem sutil. 

 

Figura 5: Organização de formas não convencionais 

 

 
 

 

Fonte: Tondreau (2009) 
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Em relação ao processo de construção dos grids podemos ressaltar algumas 

boas práticas em relação a paleta de cores, colunas e links. 

Sobre as colunas: as colunas mais largas devem ser utilizadas para textos 

corridos e permite ao autor passar uma narrativa fluída e coerente enquanto a 

coluna estreita pode trazer legendas e imagens. 

Para definição da paleta de cores, as cores são utilizadas para chamar a 

atenção, entretanto, muitas cores podem criar um visual vibrante, o que pode oprimir 

a informação, para evitar este problema devemos utilizar cores abrandadas para 

comunicar melhor o conteúdo.  

Em relação as linhas: as linhas podem ser utilizadas de diversas maneiras 

como por exemplo, barras de navegação, nichos para títulos, alinhamento básico 

para imagens, dispositivos de separação e até cabeçalhos principais. 

Na figura 6 é possível corroborar como a grid pode auxiliar na criação e 

organização de sites. 

Figura 6: Utilização de linhas em um grid (adaptação) 

 

 
 

 
 Fonte: Tondreau (2009) 
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Modular (Responsivo), referente ao grid modular para web, Tondreau (2009) 

nos diz: 

Na web como nos impressos, módulos iguais produzem um modo versátil 
de compartilhar o conteúdo, incluindo áreas para vídeos que ajudam a 
animar o site. Fluidez. Neste magnífico novo mundo do design interativo, um 
tópico que vale a pena mencionar são os grids fluídos e os layouts. O que 
faz com que o tamanho do papel não é mais relevante? Você se apega a 
dimensões arbitrárias e centraliza o layout na tela? Ou você cria um layout 
que seja fluído – que se reconfigura para diferentes tamanhos de tela? 
Especialistas em web podem preferir a segunda opção, mas tenha em 
mente que os aspectos técnicos para compor tais layouts são mais 
complexos (TONDREAU, 2009, pg 192). 

 

Por fim, pode-se dizer que o planejamento de um grid para o website (ou 

sistema web) é muito importante, entretanto, antes de começar o esboço do grid 

deve se conhecer o conteúdo que será aplicado em seu interior. As informações 

aqui elencadas são complementadas no subitem 2.10 onde são descritas as boas 

práticas para a criação de um layout de páginas webs. 

 

2.9 Cores 

A cor é mais do que um fenômeno óptico e são diferenciadas em cores 

primárias (vermelho, amarelo, azul), cores secundárias (verde, laranja, violeta) e 

cores mistas, subordinadas (como rosa, cinza, marrom) sendo todas igualmente 

importantes (HELLER, 2012). 

Heller (2012) nos diz ainda que as cores podem assumir diversos significados 

dependendo da localização geográfica, religião e época. A autora salienta ainda que 

os profissionais que trabalham com a cor, sejam eles artistas, cromoterapeutas, 

designers gráficos ou de produtos, etc. Precisam saber como as cores afetam as 

pessoas e independente da maneira como trabalham as cores individualmente, os 

efeitos devem atingir a todos os usuários, ou seja, os efeitos devem ser universais. 

Outro fato importante é que as cores são capazes de influenciar nossas 

atitudes e o ambiente de maneira geral, isso sem contar o fato de atingirem um 

grande número de pessoas por não possuírem barreira linguística (STAMATO, 

STAFFA, ZEIDLER, 2013). 

É importante afirmar que as cores e sentimentos não se combinam ao acaso 

e nem devem ser uma questão de gosto individual, pois elas fazem parte da vivência 
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do indivíduo e ficam profundamente enraizada em nossa linguagem e em nosso 

pensamento (HELLER, 2012). 

A combinação das cores também é primordial para a criação de produtos pois 

segundo Heller (2012) preto sobre amarelo causa um efeito ideal para ser lido à 

distância é obtido com letras grandes, textos curtos e símbolos conhecidos, um 

exemplo prático pode ser observado nas placas de trânsito. Já o preto no branco 

tem um melhor efeito para ser lido de perto, pois textos mais longos e conteúdo 

desconhecido requerem mais tempo para a compreensão e eles serão lidos de perto 

e para isso, o preto sobre o branco tornam o texto bem legível, mesmo se as letras 

forem pequenas. 

Pensando nas letras vermelhas, muitos ainda acreditam que elas provocam 

uma atenção aumentada, mas isso não ocorre nas impressões em letras vermelhas, 

na verdade elas ficam menos legíveis e podem dar a impressão de propagandas 

não sérias. Já a impressão negativa (branco sobre o fundo vermelho) 

frequentemente são ilegíveis e quanto menor o contraste (claro/escuro) entre o que 

está escrito e a cor de fundo menor será a legibilidade (HELLER, 2012). 

Outras combinações que também devem ser evitadas segundo Heller (2012) 

é a combinação de textos multicoloridos, pois dificultam muito a leitura e podem 

parecer supérfluos.  

 

2.10 Boas práticas na construção de página web. 

Na criação do layout de um sistema web é interessante adotar algumas 

práticas para que o sistema possa apresentar uma boa usabilidade superficial de 

suas páginas, por este motivo, Nascimento e Amaral (2010) destacam uma série 

pontos que devem ser verificados no que tangem o planejamento e recomendações 

para uma inspeção ergonômica em websites, ressalta-se ainda que este passos são 

pontos simples e que muitas vezes passam despercebidos.  

Sobre a área da tela, os espaços em branco das páginas devem ser 

distribuídos homogeneamente, pois estes espaços tendem a orientar o usuário a 

entender o agrupamento de informações, já o tamanho vertical das páginas devem 

ser visualizadas rolando a barra vertical no máximo três vezes, e no deslocamento 

horizontal deve ser evitado, pois ele reflete desleixo no design da página. 
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Falando sobre as cores, os autores nos relatam que as cores não devem ser 

utilizadas ao acaso, elas são elementos decorativos e a sua utilização deve ser 

padronizada. Por exemplo, a cor azul quando utilizada em pequenas partes pode 

parecer mais desbotada do que uma grande área da mesma cor. O azul e o 

vermelho tem diferentes profundidades de foco e esse processo pode fadigar o olho 

humano e por este motivo devem ser evitadas junta. As cores brilhantes atraem a 

atenção do usuário e o seu emprego deve ser reservado para áreas importantes, 

caso contrário o usuário pode não saber em que olhar e ficar confuso. Já a utilização 

de cores neutras, como o cinza claro, por exemplo, aumentam a visibilidade  das 

outras cores e por fim, recomenda-se no máximo o uso de quatro cores por página, 

páginas que utilizam uma grande gama de cores podem confundir o usuário.  

Sobre o texto deve-se evitar textos escritos somente com letra maiúsculas, 

pois este textos poluem a página, já textos em negrito, sublinhado ou em itálico 

devem ser utilizado somente para destacar palavras importantes, pois se utilizados 

em excesso podem prejudicar a visibilidade da informação. Em contra partida, textos 

escritos somente com letras minúsculas podem dar a impressão de que a 

informação não é importante. 

Para se evitar a fadiga dos olhos durante a leitura do texto os autores 

recomendam separar os parágrafos por pelo menos uma linha em branco e não 

utilizar mais de uma fonte, exceto em casos como títulos e com bom senso e os 

textos devem ser alinhado à esquerda para melhorar o design da página. 

Se o conteúdo estiver disponível para impressão, deve estar configurado para 

o tamanho A4 e o tempo verbal predominante dos textos deve ser o presente do 

indicativo, indicando assim imparcialidade das informações, já as palavras de difícil 

compreensão devem ser evitadas, pois elas podem dificultar a compreensão da 

informação pelo usuário, palavras depreciativas ou de baixo calão não devem ser 

utilizadas, pois demonstram desleixo em relação ao português culto.  

Os textos devem exprimir a ideia central da página logo nos primeiros 

parágrafos, deste modo o texto irá contribuir para a compreensão dos eventos pelos 

usuários, se o texto for muito longo, é aconselhado que o mesmo seja quebrado em 

várias páginas melhorando a navegabilidade do usuário. 

Os links são uma ótima maneira de navegarmos por um sistema e obter 

informação desejada, a utilização de imagens e ilustração para este fim, se bem 

planejado pode melhorar a usabilidade e economizar espaço, já as abreviaturas e 
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siglas devem ser evitados, pois as abreviaturas diminuem a visibilidade do conteúdo 

e as siglas colaboram para a não utilização da página, pois usuários novatos ou 

inexperientes podem não conhecem o universo de atuação do website.  

Os links devem ser claros, concisos e informativos, deste modo pouparão o 

tempo do usuário e expressarão de forma genérica o conteúdo do site. Expressões 

como “clique aqui” devem ser evitadas, pois elas podem demonstrar desinteresse 

quanto aos padrões vigentes de conteúdo. 

Os títulos são muito importantes em um texto e por este motivo devem 

corresponder ao conteúdo da página, a utilização de títulos e subtítulos melhoram a 

organização da página e se estiverem centralizados e bem especificados melhoram 

a localização do usuário relativo ao conteúdo do site, se estiver alinhado a esquerda, 

irá melhorar a legibilidade da página e se estiverem alinhados à direita irão 

prejudicar a legibilidade da página.  

Sobre as imagens, ilustrações e gráficos o autores afirmam que a reutilização 

das imagens utilizadas na página inicial em outras páginas contribuem para a 

organização da página, as imagens ainda não devem ultrapassar 25 kb (kilobyte), 

pois imagens pesadas aumentam o tempo de carregamento da página. Já as 

ilustrações, se utilizadas com moderação podem realçar o design do site, entretanto, 

se as ilustrações não estiverem integradas ao contexto da página, irão diminuir o 

impacto visual da página, chamando mais a atenção do que a própria informação. 

Deve-se também evitar a utilização de muitas imagens, evitando-se assim a poluição 

visual. Os gráficos devem possuir rótulos, pois gráficos sem rótulo diminuem a 

visibilidade da informação. 

Já os formulários são uma ótima maneira de se obter informação de um 

usuário e para que esse processo funcione de maneira satisfatória, alguns aspectos 

devem ser observados, como por exemplo, os campos obrigatórios devem aparecer 

em destaque para facilitar o preenchimento do formulário. Itens exclusivos, como por 

exemplo, o radiobutton, ckeckbox ou o dropdown, conforme pode ser observado na 

figura 7 e a adoção de máscaras em campos que terão números de documentos 

digitados facilitam o preenchimento do formulário, também deve-se tomar cuidado 

com a limitação de caracteres nos formulários, o usuário pode precisar digitar um 

nome grande. 

Na figura 7 pode-se observar três componentes básicos utilizados em 

formulários web o radiobutton, ckeckbox e o dropdown. É muito importante utilizar 
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estes componentes (sempre que possível) ao invés de componentes em que o 

usuário deverá digitar alguma informação, pois ele minimizam erros de digitação e 

inserção de dados equivocados, tornando-se assim uma boa prática a utilização 

deste componentes. 

Figura 7: Componentes de um formulário web 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando o usuário ocasionar algum erro no preenchimento ou atualização do 

formulário, o sistema deve ser capaz de emitir uma mensagem de erro. 

No que tange a navegação, o usuário deve ser capaz de se situar no sistema 

(ou site) e saber onde ele se encontra. Os links de retorno devem estar disponíveis 

em todas as páginas, isso faz com que o usuário aprenda a estrutura do site 

evitando que o usuário gaste tempo indo e vindo a mesma página diversas vezes, 

um menu é uma grande opção neste momento.  

Links âncoras são muito úteis quando a gama de informação em uma página 

for muito grande.  

Os menus devem ficar alinhados horizontalmente ou verticalmente, pois 

menus alinhados em uma única direção são mais eficazes. Já os menus alinhados 

verticalmente e horizontalmente são menos eficazes, pois menus alinhados em duas 

direções opostas diminuem a visibilidade da página. 
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Sobre o carregamento, Nascimento e Amaral (2010) afirmam que a página 

inicial não pode demorar mais de dez segundos para ser carregada, pois estudos 

comprovam que páginas que carregam em mais tempo ocasionam a desistência por 

parte do usuário. Já as páginas secundárias não podem demorar mais de cinco 

segundos. 
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3 População, amostra e a importância da inovação 

Neste capítulo é apresentado o estudo de caso que será aplicado na 

Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá – Professor João Mod. Esta faculdade 

conta atualmente com 6 cursos tecnológicos nos períodos vespertino e noturno 

(Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação, 

Gestão Empresarial, Gestão Financeira, Logística e Gestão Comercial ), cada curso 

oferece 40 vagas semestrais, em um total de 240 vagas gratuitas por semestre. 

Cada curso tem a duração de 6 semestres, onde o aluno tem um período de até 10 

semestres para finalizar seu curso. 

Hoje a faculdade conta com 1200 alunos matriculados, 90 funcionários, sendo 

12 administrativos, 68 docentes e 10 terceirizados (vigilância e limpeza). 

Referente as instalações, no momento da pesquisa a faculdade conta com 

quinze salas de aula, um laboratório de hardware, um laboratório de maquetes, 

cinco laboratórios de informática, uma biblioteca, um auditório com capacidade para 

300 pessoas e uma cantina.  

Visto que esta pesquisa pretende discutir a importância de se criar um projeto 

centrado no usuário, a usabilidade de sistemas webs, a construção de sistemas 

dentro de prazos estabelecidos com o mínimo de correção, bem como o 

planejamento de todo o processo de construção do projeto, faz-se necessário um 

ambiente de criação de softwares, em que seja possível observar e analisar todas as 

etapas de criação de um sistema web, deste modo, a unidade citada neste capítulo 

se torna um ambiente de estudo favorável, visto que ela já possui um sistema 

interno que está em constante evolução, a cada módulo criado um novo estudo das 

necessidades internas é feito e ocorre então a ampliação do sistema.  

Um outro ponto que deve ser mencionado e que torna esta instituição um  

local adequado para o estudo em questão, principalmente quando o tema é a 

usabilidade de sistemas web é que no sistema interno da instituição está ocorrendo 

alteração de todos o seu layout objetivando uma melhora na usabilidade e 

responsividade do sistema. 

Pode-se observar ainda a necessidade de inovação do sistema, olhando por 

uma nova perspectiva e como pode ser observado em todo trabalho, a usabilidade 

deve ser utilizada de maneira inovadora e não apenas criativa. De acordo com Maña 

(2001) há uma diferença entre ter criatividade (ideias) e inovação, em que inovar é 
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por a ideia em prática e que o objetivo da inovação é fazer com que a ideia posta em 

prática tenha sucesso. 

 Maña (2001) comenta ainda que as mudanças nas empresas podem ocorrer 

em quatro áreas, sendo elas: I) o Empreendedorismo, que a mudança em um 

produto, serviço, mercado, ou negócio; II) a Estrutura, que tange a realocação de 

pessoal, hierarquia, unidades de negócio, departamentalização; III) o 

Comportamento que seria a mudança de atitude e habilidade das pessoas, e por fim,  

IV) a Tecnologia, que visa a mudança de processos, equipamentos, relação homem-

máquina ou máquina-máquina.  Neste contexto pode-se verificar um ponto muito 

relevante e que é abordado por este trabalho que é a inovação tecnológica no que 

tange o foco da usabilidade de software (homem/máquina). 

A interface de um software é a ponte de comunicação entre o funcionário de 

uma empresa e o computador e que é ele o responsável pelo acesso a informação, 

informações estas que muitas vezes são importantes no processo de tomada de 

decisão da empresa.  Maña (2001) salienta ainda que as informações, os recursos 

humanos e a tecnologia são elementos fundamentais para que a gestão de uma 

empresa consiga direcionar seus esforços conjuntamente com os seus 

colaboradores no sentido de alcançar os objetivos estabelecidos e que muitas vezes 

as empresas são mal administradas por falta de conhecimento.  

Reis (2008) reforça ainda que o conhecimento é a fonte de poder de mais alta 

qualidade e é a chave para a mudança, consequentemente, chave para o sucesso 

da inovação, entretanto, a falta de organização pode fazer com que a empresa 

despenda tempo à procura de algo que estava bem ao lado, ou de pesquisar algo 

que já tenha sido pesquisado, elevando os gastos da empresa. 

Para evitar que os problemas citados anteriormente venham a ocorrer as 

empresas têm investido em tecnologias e sistemas que possam auxiliam os 

processos internos, tornando o acesso a informação mais rápido e confiável. 

De acordo com o discutido neste trabalho, o planejamento e o foco no usuário 

podem fazer com que esses sistemas sejam mais eficientes, evitando gastos com 

treinamentos, evitando correções de erros, retrabalhos, além de agilizar o acesso a 

informação confiável o que pode auxiliar a tomada de decisão dos gestores 

auxiliando a inovação na empresa (REIS, 2008). Com isso observa-se que a 

usabilidade bem trabalhada pode ser um ponto de inovação tecnológica dentro de 

uma empresa. 
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4 Cenário atual do ambiente de pesquisa e diagnóstico da 
necessidade 

 

Neste capítulo será descrito o cenário atual e a verificação da necessidade 

(situação problema), posteriormente será descrito o tipo de pesquisa (metodologia) 

empregada para a análise e desenvolvimento da solução, bem como os 

instrumentos de coleta de dados. 

Ressalta-se que o objeto em questão (solução) é a criação de um módulo de 

sistema para um sistema já existente e por este motivo, visando a segurança da 

informação da instituição, serão exibidos apenas algumas telas do objeto em 

questão e como este módulo tem um grande volume de dados e telas para a 

manipulação destas informações, o sistema terá um grande tempo de 

desenvolvimento, o que também tornaria inviável a espera da conclusão do sistema 

para a finalização de deste trabalho. 

 

4.1 Problemática e diagnóstico das necessidades 

Quando se fala em educação, logo se imagina a instituição de ensino a 

‘Escola’, entretanto, a Lei 9.394 em seu artigo 1º nos diz que a educação abrange o 

processo formativo que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, em outras palavras, a 

educação deve se iniciar no lar e acompanhar o cidadão em todo o seu ambiente. Já 

o parágrafo 1º do mesmo artigo diz que esta lei trata da educação escolar e em seu 

parágrafo 2º que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a 

prática social. 

A mesma Lei 9.394 em ser artigo 82 relata que os sistemas de ensino 

estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei 

federal sobre a matéria. 

Frantz e Maldaner (2010) também comentam sobre a Lei de Diretrizes e 

Bases 9.394/96 e seu artigo 82, e comentam ainda que: 

 
“Os estágios realizados nas condições deste artigo não estabelecem vínculo 
empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar 
segurado contra acidentes e ter a cobertura previdenciária pre-vista na 
legislação específica” (FRANTZ e  MALDANER, 2010, pg.16).  
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Referente ao estágio, a Lei 11.788 em seu artigo 1º diz que: 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos 
que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial 
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos. (Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, 
art. 1º) 

 

A referida Lei 11.788 nos diz ainda que o estágio visa ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional, podendo ser obrigatório ou não-

obrigatório. O estágio obrigatório é definido no projeto do curso, bem como sua 

carga horária e requisitos para aprovação e obtenção do diploma, lembrando ainda 

que o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza. 

Corroborando ainda sobre a importância do estágio, Viana e Costa (2015) 

comentam que o estágio supervisionado é uma eficiente forma de proporcionar ao 

estudante uma complementação profissional, pois o coloca em contato direto com a 

realidade da profissão e o ambiente real de trabalho isso sem contar com os 

problemas sociais e culturais que ocorrem no ambiente de trabalho. 

Viana e Costa (2015) relembram ainda que estágio não é emprego e sim 

complementação do ensino e aprendizagem e pré-estabelecida entre as Instituições 

de Ensino Superior e a empresa que concede o estágio, e que só pode ser realizado 

por estudantes regularmente matriculados e que estejam frequentando as aulas. 

Sendo assim, para que os alunos de certos cursos possam concluir sua 

formação, devem obrigatoriamente realizar um estágio em sua área de formação ou 

trabalhar nela. 

Referente ao estágio eles devem realizar o mínimos duzentos e quarenta 

horas, sendo que o horários de estágio não deve coincidir com o horário das aulas, 

tendo ainda uma margem tolerante de trinta minutos, ou seja, o estágio deve 

terminar no mínimo trinta minutos antes do início da aula ou iniciar no mínimo trinta 

minutos após o termino da aula. 

Para os alunos que não conseguirem o estágio até o quinto semestre, a 

faculdade tem o projeto de Auxilio ao Discente, assim o aluno pode prestar serviço 

voluntário na área de sua formação em um dos setores da unidade, sendo este 

serviço não remunerado e executado antes ou depois das aulas, obedecendo o 

horário já exposto acima e de acordo com a disponibilidade de vagas da instituição, 

projeto este que também deve ser controlado pelo sistema. 
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O problema deste cenário é justamente o controle da informação produzida, 

visto que todo o processo burocrático é feito manualmente, com o auxílio de uma 

planilha eletrônica, este processo deve obedecer à legislação em vigor e o controle 

deve ser o mais eficiente possível visto que não deve ferir a legislação em vigor, 

devendo evitar fraudes, auxiliar o aluno no que tange as regras e documentação do 

estágio e dinamizar o processo entre os setores da faculdade. 

Deste modo, observa-se como solução para a situação esplanada acima a 

criação de um sistema que possa controlar essas informações de maneira digital, 

interconectando os diversos setores da instituição, em que cada qual tenha acesso a 

informação inerente a sua permissão. 

Em um segundo momento o sistema deverá oferecer uma oportunidade para 

as empresas divulgarem suas vagas de estágio e/ou emprego, bem como consultar 

um banco de currículo dos alunos, currículos estes que serão cadastrados pelos 

alunos, tendo assim uma maior proximidade entre empresa e alunos.  

Em contra partida o momento anterior a este estudo já houve a tentativa de 

criação de um módulo que pudesse informatizar os dados decorrente do estágio dos 

alunos, entretanto não houve sucesso, pois existiram muitos problemas para a 

equipe no que tange a interface, linguagem de programação utilizada e validação 

dos processos da empresa. 

Sendo assim, o problema objeto deste estudo será a criação de um novo 

módulo informatizado que tem como propósito a administração da informação 

referente ao estágio dos alunos desta instituição. 

 

4.2 Tipo de Pesquisa  

Serão utilizados neste trabalho a pesquisa bibliográfica, e a pesquisa 

descritiva qualitativa e quantitativa. 

A pesquisa bibliográfica consiste em um levantamento bibliográfico sobre a 

questão da usabilidade em sistemas webs (foco do estudo deste trabalho), 

procurando-se apontamentos sobre as questões iniciadas no início deste trabalho:  

“Por quê alguns sistemas ou até mesmo alguns sites são tão difíceis de se utilizar?”, 

“Que características um sistema que utiliza a tecnologia web deve ter de modo a ser 

de fácil usabilidade?”, “Que procedimentos devem ser seguidos para que um 

sistema com tal tecnologia possa ser criado de modo fácil, dentro de prazos 

apropriados e tenha boa usabilidade?”. 
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Já a pesquisa descritiva qualitativa tem como objetivo obter maiores 

informações sobre o problema em questão, descrevendo os passos utilizados no 

processo de desenvolvimento do sistema e as suas consequências (pontos 

alcançados), pois tenta compreender as características de um sistema com 

usabilidade otimizada e entender seus processos e fenômenos, e quantitativa pois 

tentará quantificar a usabilidade do sistema por meio de um questionário fechado 

respondido pelos participantes dos estudo 

 

4.3 Instrumentos de coleta de dados 

Para a coleta de dados, inicialmente foi utilizado o levantamento bibliográfico 

buscando apontamentos sobre a questão da usabilidade em sistemas web. 

Na sequência, em vários momentos ocorreram conversas informais com os 

usuários e chefes de departamentos envolvidos no cenário em questão, procurando 

entender quais são suas necessidades referente ao processo administrativo 

“Estágio”, qual é a percepção e a expectativa de cada usuário, entender como 

funciona o processo e como se dá o trâmite da informação atualmente, seguido da 

análise documental. 

Posteriormente, foi feito a análise do sistema atual, com a prerrogativa de 

entender o movimento dos processos já existentes, a padronização do sistema, o 

acesso a informação, a tipologia, a cartela de cores, a cartela de ícones, etc. 

Também foi feita a análise documental do processo administrativo que tange 

o controle do estágio dos alunos e análise da Lei de Estágio. 

No decorrer do desenvolvimento do sistema ocorreram reuniões de modo a 

levantar requisitos do sistema e obter a opinião dos usuários referente a utilização 

do sistema. 
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5 Desenvolvimento do Projeto  

O plano de desenvolvimento do projeto tenta descrever de maneira mais 

detalha todos os passos citados na metodologia descrita anteriormente, bem como a 

criação do sistema.  

Após o levantamento bibliográfico, verificou-se um ponto muito importante 

para a criação de sistemas que tenham a usabilidade otimizada e a resposta da 

primeira pergunta, que é a criação do produto (site e/ou sistema em nosso caso, 

mas o mesmo se aplicaria a qualquer tipo de produto) tendo como foco o usuário, 

em outras palavras, o projeto deve estar centrado no usuário. 

Antes da programação propriamente dita foram feitos os diagramas de caso 

de uso na tentativa de entender a movimentação dos atores junto ao sistema e seus 

processos, mapa do site no esforço de planejar as possíveis telas do sistema e 

criação de wireframes como ensaio e visualização do sistema. Somente após as 

etapas descritas acima é que foi criado o sistema propriamente dito (programação 

em massa) e posteriormente verificação da sua usabilidade. 

 

5.1 Cenário, tendência e perspectiva 

A Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá já possui um sistema on-line 

interno feito exclusivamente para a unidade, sistema este que é constantemente 

atualizado por professores da instituição. Este sistema é responsável por gerar listas 

de chamadas, divulgar informações pertinentes aos alunos e ao professores, 

controle de faltas, atividades on-line e/ou avaliações on-line, controle da 

coordenação e dados estatísticos. 

Um ponto interessante é que já houve uma tentativa de adotar um sistema 

web para controlar o processo administrativo referente à documentação dos 

estágios, entretanto, ao se utilizar o sistema o mesmo apresentou diversas falhas e 

foi abandonado. 

Salienta-se que estas observações foram muito importantes, pois além de 

entender a necessidade de cada usuário, bem como sua expectativa referente ao 

novo módulo do sistema, verificou-se que um dos membros da equipe de 

desenvolvimento já tinha levantado alguns requisitos para sistema e identificados 

alguns atores, documento este muito importante para uma análise do cenário. 
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Inicialmente os atores encontrados foram a Empresa, o Estagiário e a 

Coordenação de Estágio. 

Segundo Guedes (2009): 

 
Os atores representam os papéis desempenhados pelos diversos usuários 
que poderão utilizar de alguma maneira, os serviços e funções do sistema. 
Eventualmente um ator pode representar algum hardware especial ou 
mesmo outro software que interaja com o sistema, como no caso de um 
agente de software ou um sistema integrado, por exemplo. Assim, um ator 
pode ser qualquer elemento externo que interaja com o software. Os atores 
são representados por símbolos de bonecos magros, contendo uma breve 
descrição logo abaixo de seu símbolo que identifica o papel que o ator em 
questão assume dentro do diagrama (GUEDES, 2009, p.56). 
 

 

Após entender quais ações cada ator desempenharia no sistema, iniciou-se a 

análise documental, onde foram analisados diversos modelos de documento 

internos, contratos de estágios (Termo de Compromisso de Estágio) e acordos de 

cooperação (Convênio de Concessão de Estágio) realizados com diversas 

empresas. 

Neste cenário foi possível observar que não existia um padrão documental 

para alguns documentos importantes como o Acordo de Cooperação e o Termo de 

Compromisso de Estágio pois cada empresa pode ter o seu modelo de documento 

desde que ele não contrarie a legislação em vigor. 

 

5.2  Primeira reunião  

Já com a concepção da situação formada e com vários requisitos em mão, 

marcou-se uma reunião com todas as pessoas envolvidas no processo em questão. 

Participaram desta reunião os coordenadores e responsáveis pelo processo 

do estágio, o integrante da equipe de desenvolvimento e o funcionário responsável 

pela parte administrativa do estágio. 

Como já relatado, observou-se na análise documental que as empresas não 

seguem o mesmo padrão para a documentação do estágio, ou seja, as empresas 

podem adotar o modelo que julgarem necessário desde que este modelo siga a 

legislação em vigor, com isso, nesta reunião determinou-se que modelos 

documentais a instituição seguiria. 
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Com esta reunião foi possível alinhar todos os requisitos já adquiridos 

anteriormente, ajustar o diagrama de caso de uso também já fornecido 

anteriormente e criar o mapa do site. 

A padronização da documentação combinada com os requisitos já 

mencionados tornou possível a modelagem da base de dados. Vale lembrar que a 

modelagem da base de dados e os requisitos detalhados não serão abordados 

neste trabalho em virtude da segurança da informação. 

Ficou definido também que este sistema seria criado em módulos e faria parte 

do sistema já existente, devendo seguir o padrão web já existente. 

O esquema apresentado na figura 8 demonstra a ideia inicial do mapa do site 

estabelecendo a hierarquia de navegabilidade do sistema objeto da investigação. 

Figura 8: Fluxograma (Mapa do sistema) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O diagrama de caso de uso, de acordo com Gustafson (2003), mostra a 

importância do ator e as funcionalidades do sistema, e corroborando com seu 

pensamento, Guedes (2003) no diz que os diagramas de casos de usos podem 

demonstrar serviços, tarefas ou qualquer funcionalidade possa ser utilizado pelos 

atores que utilizaram o sistema. Guedes ainda afirma que os casos de uso 

costumam ser documentados para fornecerem instruções gerais sobre o 

funcionamento do projeto e determinar quais atividades poderão ser executadas e 

quais atores poderão executar estas atividades, determinando também as possíveis 

restrições destes atores. 

O diagrama de caso de uso ilustrado na figura 9 demonstra quais seriam as 

ações que o ator em questão (“Coordenação”) teria com o novo módulo do sistema. 

O ator é representado pelo boneco que fica localizado no centro da figura, o 

ator pode ser uma pessoa ou até mesmo um sistema computacional, já as elipses 

indicam as ações que o ator poderá executar no sistema e as setas indicam a 

relação do ator com o sistema.  

Quando uma elipse é ligada a outra elipse por uma seta quer dizer que para 

uma ação ocorrer é necessário uma ação anterior. A figura 9 pode ser melhor 

visualizada no Apêndice. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 9: Diagrama de Caso de Uso - Ator Coordenação de Estágio 
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5.3  Wireframe 

Com a análise documental e a análise dos dados coletados foi possível 

entender os processo internos e com base nestes processos, foi modelado o banco 

de dados (não será contemplado neste trabalho) e foram criados as telas abaixo, 

seguindo a hierarquia das execuções dos processos. Neste momento adotou-se a 

seguinte metodologia: 

Primeiramente tentou-se montar grupos de elementos simples (ícones) para 

que possam ser percebidos com maior facilidade conforme citado por Nascimento e 

Amaral (2010). 

Nas páginas de formulários não foram colocados texto, exceto aqueles que 

fossem essenciais para o momento em questão. Os formulários de cadastro e 

edição seguem o mesmo padrão de modo a facilitar o aprendizado do usuário, por 

exemplo, o formulário utilizado para cadastrar uma empresa e o formulário para 

editar os dados da empresa sempre o mesmo padrão, sendo quase que idênticos. 

A seguir são apresentadas nas figuras 10 a 17 as imagens dos wireframes 

(telas de prototipação) referente ao sistema de estágio.  

A figura 10 mostra a primeira prototipação da tela inicial do sistema. 
 

Figura 10: Página inicial do Sistema de Estágio 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na figura 10 temos o planejamento da página inicial do sistema de estágio. 

Nela foram agrupados alguns ícones com o objetivo de guiar o usuário para 

alguns pontos específico. 

Nesta tela tem-se uma visão geral do sistema, podendo o usuário se 

locomover para qualquer pondo do sistema. 

Na figura 11 temos a alteração da página inicial, após a aprovação do 

primeiro wireframe foi desenvolvido a página inicial do sistema, porém, conforme 

será abordado posteriormente, foi necessário a inserção de mais algumas 

informações na tela, e a remoção de um grupo de ícones, o que acarretou uma nova 

prototipação. 

No lado esquerdo inferior da tela é apresenta uma tabela com as informações 

que merecem uma atenção especial do usuário 

 

Figura 11: Alteração da Página inicial do sistema 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na figura 12 é apresentado a tela para cadastro das empresas. Esta tela trata 

de um formulário para cadastrar dados da empresa. 

Estes dados serão utilizados para o cadastro do acordo de cooperação entre 

a empresa e a faculdade e posterior impressão do documento em questão. 

Clicando em cadastrar os dados serão armazenados na base de dados. 

 

Figura 12: Tela para cadastro de empresas 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na figura 13 observa-se a tela utilizada para editar os dados da empresa. 

Esta tela segue o mesmo layout da tela utilizada para cadastrar os dados da 

empresa. 

Tal procedimento tem como objetivo facilitar o aprendizado do usuário na 

utilização do sistema e melhora sua usabilidade. 
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Nesta tela o usuário selecionará a empresa desejada e todos os campos 

serão automaticamente atualizados, podendo assim o usuário alterar somente o 

campo desejado. 

Clicando em atualizar os dados serão atualizados na base de dados. 

 

Figura 13: Tela para editar dados da empresa 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na figura 14 é ilustrado a prototipação da tela utilizada cadastrar o Acordo de 

Cooperação, documento que deve ser assinado entre a empesa e a unidade de 

ensino. 

Com a empresa já cadastrada, o usuário pode criar o acordo de cooperação, 

para isso, basta selecionar a empresa desejada, selecionar a data de início e data 

fim do acordo, lembrando que este período não pode exceder 60 meses (5 anos) e o 
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sistema deve tratar este intervalo de modo transparente, não deixando o usuário 

ultrapassar este intervalo no momento do cadastro. 

No lado direito o usuário terá uma lista de todos os acordos vigentes, 

mostrando com cor diferente os que estão prestes a vencer ou aqueles que tenham 

alguma pendência. 

Ao clicar em editar, aparecerá uma modal (uma caixa) com uma lista dos 

acordos em questão e neste momento o usuário alterar dados do acordo e até 

mesmo inativá-lo. 

 

Figura 14: Tela para cadastrar Acordo de Cooperação 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na figura 15 pode-se verificar o protótipo da tela utilizada para cadastrar o 

Termo de Compromisso de Estágio, documento que trata do contrato do estagiário 

com a empresa, tendo como supervisor corresponsável, a instituição de ensino. 
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Nesta tela o usuário tem que selecionar o aluno e a empresa, e todos os 

dados referentes a ambos serão apresentados na tela. 

Tal movimento tem como objetivo minimizar a chance de erros no que tange a 

digitação de dados, além de dinamizar o processo, ficando em branco somente 

alguns campos, onde o usuário deverá inserir as informações restantes. 

Clicando em cadastrar os dados serão armazenados na base de dados. 

 

Figura 15: Tela para cadastrar Termo de Comp.  Estágio 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na figura 16 encontra-se o protótipo da tela utilizada para editar Termo de 

Compromisso de Estágio. 

A tela editar Termo de Compromisso de Estágio segue o mesmo padrão da 

tela Editar Empresa, visando assim um aprendizado mais rápido do usuário, 

diminuindo a chance de erro e aumentando a usabilidade do sistema. 
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Inicialmente o usuário seleciona o nome do aluno desejado, deste modo o 

componente Dropdown será carregado com as empresas referente ao aluno, visto 

que um aluno pode fazer mais de um estágio ao mesmo tempo, desde que não 

descumpra a legislação em vigor. 

Posteriormente todos os campos serão preenchidos automaticamente, 

podendo o usuário alterar o que for necessário. 

Ao clicar no botão atualizar, os dados serão atualizados no sistema. 

 

Figura 16: Tela para editar Termo Comp. Estágio 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por fim, na figura 17 tem-se ilustrado o protótipo da tela utilizada para imprimir 

Termo de Compromisso de estágio. 

Para imprimir o Termo de Compromisso de Estágio, o usuário selecionará o 

nome do aluno, automaticamente, o campo termo será carregado com os dados da 

empresa na qual ele faz estágio. 

Como o aluno pode estagiar em mais de uma empresa, ele deverá selecionar 

a empresa desejada. 

Ao clicar em gerar Termo para Impressão, o usuário será direcionado para 

uma página com o Termo no formato para impressão. 

 

Figura 17: Tela para imprimir Termo Compromisso de Estágio 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Vale lembrar que os wireframes descritos acima são resultados de uma 

análise e remodelagem do sistema já existente, observando as boas práticas de 

navegação, usabilidade e responsividade do sistema. 

 

5.4 Criação do sistema 

Todas as telas do sistema possuem na parte superior um menu de 

navegação por onde o usuário pode ter acesso a qualquer página do sistema. 

Elas foram criadas seguindo os modelos prototipados no capítulo anterior e 

salienta-se aqui que a prototipação foi de muita importância, pois agilizou-se o 

tempo de produção, visto que as mesmas já tinham sido planejadas e diminuiu o 

retrabalho uma vez que se alguma tela estava em desacordo ela era refeita no 

protótipo e não na programação o que levaria a um maior tempo de produção e 

consequentemente maior custo. 

As telas ilustradas pelas Figuras 18 a 29 foram feitas utilizando o sistema de 

grids para distribuição do layout e podem ser melhor visualizadas no Apêndice deste 

trabalho e tem a função de ilustrar o quanto é importante a prototipação antes da 

produção e o leitor poderá verificar a similaridade com o protótipo exibido no capítulo 

anterior.  

A Figura 18 mostra a página inicial do Sistema (módulo do sistema). 

Usou-se a estratégia de agrupar os ícones, deste modo mesmo as figuras 

sendo diferentes, esse agrupamento dará uma melhor compreensão do todo, 

melhorando a visualização de todo o conteúdo e a usabilidade. 

Foram criados três grupos de ícones, o principal, situado ao centro (seis 

círculos com ícones) contendo todos os links ativos, possibilitando que o usuário 

consiga visualizar todas as páginas do sistema. 

No canto superior direito tem-se um agrupamento de ícones secundários 

(links), onde o usuário pode acessar e visualizar outros pontos do sistema (não 

necessariamente o módulo de estágio). 

E no canto superior esquerdo tem-se um menu onde o usuário pode acessar 

qualquer ponto do sistema de estágio. 

No lado esquerdo é apresenta uma tabela com as informações que merecem 

uma atenção especial do usuário. 
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Figura 18: Dashboard (Tela Inicial) 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Na Figura 19 pode-se ver a segunda versão da Dashboard (página inicial do 

sistema). Após a utilização da primeira versão da página inicial, retirou-se o grupo de 

ícones secundários, (conforme mostrado na figura 18) visto que este grupo é 

exclusivo para professores e que nem todo professor tem acesso às informações do 

estágio, e priorizando a segurança da informação, achou-se por bem, retirar este 

menu da página inicial, deste modo, somente quem tiver o perfil autorizado pode 

acessar o sistema de estágio. 

Acrescentou também um gráfico, onde se pode acompanhar a relação de 

estagiários por curso. 
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Figura 19: Alteração da Dashboard 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Figura 20 pode-se visualizar a página de cadastro da empresa, nesta 

página foram introduzidas máscaras para que não ocorra erro na digitação dos 

dados e também para facilitar a visualização do tipo de informação que será 

preenchida no campo em questão, por exemplo, ao clicar em um campo onde será 

preenchido o número de um CPF (Cadastro de Pessoa Física), o campo quando 

ativado assume a máscara do CPF, facilitando a usabilidade do usuário que não 

precisa ficar pensando qual é o campo em questão. 

Outro fator importante é que sempre que possível, os dados serão carregado 

da base de dados, deste modo o usuário poderá clicar e escolher a opção, diminuído 

a margem para erros de digitação. 

Sempre que possível é utilizado a opção de preenchimento automático, por 

exemplo, selecionar uma opção, todos os outros campos referentes ao assunto e 

que tenham informações armazenadas na base de dados são carregadas 

automaticamente, diminuindo o tempo de cadastros e diminuindo erros referentes a 

digitação das informações, uma vez que carregada a informação o usuário deverá 

somente conferir e alterar o que for necessário. 

Todos os passos descritos acima são utilizados em todos os formulários, 

principalmente nos formulários de atualizações. 
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Figura 20: Tela Cadastrar dados da Empresa 

 
 

 
 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Em algumas situações, ao se cadastrar uma informação, o usuário pode 

precisar cadastrar uma outra informação para concluir o cadastro atual, em nosso 

caso, como mostrado na Figura 21, ao cadastrar dados de uma empresa ele deve 

selecionar o ramo de atividade da empresa, caso este ramo não esteja previamente 

cadastrado, o usuário pode clicar no botão “Cadastra Ramo de Atividade”, neste 

caso, aparecerá uma modal (caixa flutuante) com um formulário, onde ele pode 

cadastrar o novo ramo de atividade e posteriormente continuar a cadastrar os dados 

da empresa, deste modo, o usuário não precisa sair da página em questão para 

cadastrar o ramo de atividade e voltar para cadastrar a empresa. A ideia neste 

movimento é a melhorar a usabilidade do cadastro. 
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Figura 21: Tela Cadastrar Ramo de Atividade por meio de uma Modal 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

As Figuras 22 e 23 tratam da tela que tem como função editar dados de uma 

empresa já cadastrada.  

A tela tem o mesmo layout da tela de cadastro, facilitando assim o 

aprendizado do usuário e a usabilidade do sistema. 

Visando facilitar o trabalho do usuário, diminuir a margem de erro, agilizar o 

processo e melhorar a usabilidade, foi colocado um componente Dropdown 

(destaque vermelho), para que ao ser clicado o usuário tenha em ordem alfabética 

uma lista de todas as empresas cadastradas, ele pode optar por digitar o nome da 

empresa, neste caso um filtro começa a funcionar de maneira dinâmica, ou seja, 

para cada caractere digitado o Dropdown faz um filtro das palavras armazenadas no 

sistema. 

Encontrando a empresa e selecionando-a, todos os campos do formulário 

serão preenchidos com as informações que constam no banco de dados. 

O usuário pode alterar o que deseja e ao clicar em atualizar os dados serão 

atualizados. 
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Figura 22: Tela Editar dados da Empresa 

 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 23: Tela Editar dados da Empresa – Ação do Dropdown 

 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Figura 24 mostra a tela onde o usuário pode criar o acordo de cooperação, 

a ela trabalha da maneira já descrita na figura 14 Capítulo 5.3 Wireframe.  

Podemos ressaltar aqui, que não a necessidade do usuário digitar alguma 

palavra, com apenas 4 (quatro) clique o usuário é capas de criar um acordo de 

cooperação entre a faculdade e a empresa. 

Se preferir o usuário poderá optar por digitar a data.  

Está página trabalha com máscara de data, a seleção da empresa vem 

inserida em um componente Dropdown com informações da base de dados. 

Do lado esquerdo, o usuário tem uma lista de todos os acordos já existentes. 

Não é possível cadastrar um mesmo acordo com a mesma empresa em um mesmo 

período. 

No canto superior direito da tabela tem-se um campo de busca e é possível 

ordenar a tabela de acordo com cada coluna da mesma, bastando para isso clicar 

na setinha constante no cabeçalho da tabela. 

O usuário também poderá aumentar ou diminuir a quantidade de linhas da 

tabela conforme campo “Mostre Registros”, localizado no canto superior esquerdo 

da tabela. 

A tela também tem a opção de editar o Acordo de Cooperação, conforme 

mostrado na próxima figura 25. 

Figura 24: Tela Criar  Acordo de Cooperação 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Clicando no botão “Editar Acordo de Cooperação” conforme mostrado na 

figura 24, será exibido uma modal (caixa flutuante) conforme pode se observar na 

figura 25, nesta modal é apresentado uma tabela com as mesmas características da 

tabela mencionada na figura 24, entretanto na tabela do “Acordo de Cooperação” é 

possível editar dados referentes ao acordo em questão e até desativar o referido 

acordo. Clicando em “Editar” a base de dados será atualizada, a modal será fechada 

e a tela de cadastro estará disponível para realizar o próximo cadastro, caso exista. 
 

Figura 25: Tela Atualizar Acordo de Cooperação 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As Figuras 26 e 27 mostram as telas onde é possível gerar e imprimir o 

Acordo de Cooperação. 

Com os dados da empresa e o acordo de cooperação já cadastrados, basta o 

usuário selecionar a empresa no campo “Digite ou Selecione o Nome Fantasia da 

Empresa”, este campo trada de um componente dropdown cujo movimento já foi 

explicado anteriormente. 

Com isso os campos referentes ao Acordo de Cooperação serão preenchidos 

dinamicamente e o usuário poderá ler e conferir os dados em questão, se algo 

estiver errado, basta o usuário voltar e atualizar a base de dados. Conferindo os 
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dados e tendo a certeza que tudo está correto, basta clicar no botão Imprimir e o 

usuário será direcionado para a página de impressão. 
 

Figura 26: Tela Imprimir Acordo de Cooperação 
 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Figura 27: Tela Imprimir Acordo de Cooperação – Ação do Dropdown 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Figura 28 mostra a tela utilizada para cadastrar o Termo de Compromisso 

de Estágio. Pode-se verificar que as telas de cadastro são muito parecidas na 

aparência e em sua dinâmica. Isso é feito para facilitar o aprendizado do usuário 

referente à utilização do sistema, diminuído gastos com treinamento e melhorando a 

usabilidade do sistema. 

Para cadastrar o Termo de Compromisso de Estágio, basta o usuário 

selecionar o nome do aluno, a empresa e todos os campos serão preenchidos 

automaticamente, ficando poucos campos para serem preenchidos. 

Clicando em cadastrar os dados serão inseridos na base de dados. 

O componente utilizado para selecionar a empresa no campo “Digite o nome 

da Empresa” é um dropdown e tem a mesma ação dos dropodowns mencionados 

anteriormente, o destaque é o campo de seleção do aluno, onde tem um filtro com a 

seguinte ação: ao se digitar um mínimo de três caracteres, o script é acionado e 

ocorre um filtro trazendo para o usuário os nomes cadastrados e que se encaixem 

na sequência de caracteres digitados. 

Com isso pretende-se agilizar o processo desta página, diminuído as chances 

de erro do usuário como por exemplo a entrada de dados incorretos e aumentar a 

usabilidade do sistema. 

Figura 28: Tela Cadastrar Termo de Compromisso de estágio 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Figura 29 apresenta a tela de editar Termo de Compromisso de Estágio que 

segue o mesmo princípio da tela utilizada para cadastrar o referido termo 

(apresentado na figura 28), sendo todos os campos do formulário preenchidos 

automaticamente após o usuário selecionar o nome do aluno e a empresa onde o 

mesmo faz o estágio. 

Posteriormente, o usuário pode fazer as alterações desejadas e atualizar o 

cadastro na base de dados. Ressalta-se mais uma vez que as telas são muito 

parecidas, visando o rápido aprendizado do usuário, evitando-se erros e 

aumentando a usabilidade do sistema. 

 

Figura 29: Tela Editar Termo de Compromisso de Estágio 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Finalizando os comentários sobre a criação das telas do sistema, reforça-se 

que todas as telas seguem um movimento parecido com o demonstrado acima. 

As telas de cadastro e atualização são sempre criadas de modo a serem 

quase idênticas, facilitando o aprendizado do usuário, procurando diminuir a margem 

de erro e aumentando a usabilidade do sistema. 

As telas de relatório seguem o mesmo movimento das telas mencionadas 

acima. 
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Sempre que possível será utilizado o artifício de clicar em algo em com base 

nesta seleção os campos correspondentes serão preenchidos automaticamente. 

Salienta-se ainda que este padrão com fundo branco, texto preto é totalmente 

adequado para leitura, mesmo que o usuário tenha algum problema de daltonismo, 

as cores do sistema (com exceção dos gráficos) não será problema. 

 

5.5 Primeiro teste de usabilidade  

O sistema em questão pode ser criado em etapas, ou seja, não é necessário 

que todo o sistema esteja pronto para que o mesmo possa ser utilizado. Desta 

forma, a partir do momento em que a primeira página de cadastro estava pronta, já 

foi possível começar a utilizá-la e testá-la. 

Inicialmente as telas do sistema foram desenvolvidas em um servidor local, 

posteriormente testado e se tudo estiver funcionando corretamente (ou 

aparentemente corretamente) as telas são colocadas no servidor web e liberadas 

para uso. 

A estima de testagem obedeceu a seguinte estratégia a partir de uma 

observação não participativa: 

1. Chamou o usuário e mostrou-se a tela; 

2. Pediu-se ao usuário para trabalhar na tela, sem dar qualquer informação 

sobre a tela em questão (é lógico que o usuário já sabia do que se tratava 

e ele também tinha conhecimento dos processos e tinha participado de 

algumas conversas e reuniões). 

Referente ao processo mencionado acima, é importante frisar que o usuário 

lia todo o formulário, fazia as alterações e concluía o serviço. Pode se perceber que 

o usuário tinha medo de errar e por isso, fazia tudo com muita atenção, parecia que 

estava fazendo uma prova para admissão e no final sempre elogiava o sistema. 

Krug (2008) orienta a gravar as ações do usuário e não observá-lo, entretanto 

esta técnica não era viável devido a falta de equipamentos, então adotou-se uma 

outra medida. A tela era criada e testada das mais variadas maneiras possíveis, 

como se o usuário fosse cometer algum erro (testes feitos pelo programador que 

procurava validar os processos do sistema e prevenir erro de entrada de dados). 

Neste momento o objetivo era não deixar que o usuário inserisse algum dado 

incorreto no sistema ou que o mesmo alterasse as informações que não devessem 
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ser alteradas. Depois deste ponto tratava-se o layout e a usabilidade do sistema 

como já citado anteriormente no capítulo “5.4 - Criação do sistema”. Quando tudo 

estava correto aos olhos do desenvolvedor, submetia-se o sistema na plataforma 

web e avisava-se o usuário que tal tela já estava ativa e que o mesmo já podia 

utilizá-la. 

Ao observar o usuário interagindo com o sistema podia-se verificar detalhes 

sobre a satisfação e sobre a usabilidade do sistema, como por exemplo, se a 

informação desejada foi facilmente encontrada, se era difícil se situar no sistema, se 

tinha muito trabalho ao preencher dados em um formulários, etc. 

Sempre que se observava uma dificuldade, a mesma era corrigida 

(procurava-se outra abordagem a fim de diminuir a dificuldade do usuário ao utilizar 

o sistema), melhorando-se assim o processo da tela e a usabilidade da mesma. 

Uma coisa importante e que deu uma grande ajuda no desenvolvimento do 

sistema foi que a medida que as telas eram ajustadas com o foco no processo, na 

usabilidade e na visão do cliente, os mesmos requisitos já eram introduzidos nas 

novas telas. 

O que inicialmente estava dando muito trabalho nas telas iniciais, 

principalmente quando o requisito era usabilidade, passou a ser automático nas 

demais telas e deste modo as novas telas quase não precisavam ser alteradas, 

aumentando a produtividade na criação das novas telas. Óbvio que em alguns 

momentos o bom senso era fundamental, caso contrário nunca se sairia de 

determinadas páginas por conta de problemas ínfimos como digitação errada. 

Outro fato importante é que como as telas obedecem o mesmo padrão, a 

medida que o usuário ia trabalhando nas telas iniciais, ele não sentia tanta diferença 

quando tinha que trabalhar em uma tela nova, visto que as telas obedecem sempre 

o mesmo padrão e mesma dinâmica. 

Salienta-se, por fim, que a inserção do usuário base e gestor no planejamento 

do sistema, bem como observá-lo e ouvir suas críticas foram de grande ajuda na 

execução do projeto. 

   

5.6 Segundo teste de usabilidade  

Visando quantificar a usabilidade do sistema criou-se um segundo teste com 

funcionários que não trabalham com o processo de estágio da faculdade e portanto 

não conhecem os tramites do processo, entretanto estes profissionais são 
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especialistas da área, ou seja, são profissionais que trabalham ou já trabalharam no 

desenvolvimento de sistemas computacionais e têm conhecimento sobre o tema 

usabilidade em sistemas computacionais. 

Inicialmente, foi apresentado o sistema como um todo e solicitado que o 

usuário navegue pelas telas do sistema. 

Posteriormente, foi apresentado a dashboard do sistema (tela inicial do 

sistema, Figura 30) e foi solicitado para o usuário cadastrar dados de uma empresa, 

pressupondo o mesmo seja capaz de encontrar o link de direcionamento com 

facilidade. 

 

Figura 30: Dashboard - 2° teste de usabilidade 

 
 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Em um segundo momento, o usuário deve inserir os dados da empresa 

(utilizando as telas Cadastrar Empresa e Cadastrar Ramo de Atividade, Figuras 31 e 

32 respectivamente). Espera-se aqui que todo este processo seja intuitivo e foi 

observado se o usuário conseguiu ou não efetuar o cadastro. 
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Figura 31: Formulário de cadastro da empresa - 2° teste de usabilidade 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

Figura 32: Formulário de cadastro da empresa – Modal -  2° teste de usabilidade 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por fim, foi feito um questionário estruturado e fechado (conforme apêndice), 

onde o usuário foi submetido a algumas perguntas respondendo por meio de pontos 

que variam de 1 a 10. 

O número 1 (um) seria insatisfatório, ou seja, o usuário terá dificuldade ao 

utilizar o sistema e 10 (dez) seria muito bom, em outras palavras, o usuário não 

encontrará dificuldade ao utilizar o sistema. 

Desta maneira, entende-se que quanto maior o valor numérico melhor será a 

usabilidade do sistema. 

A montagem do questionário foi feita com base no referencial teórico e 

orientações dos autores Krug (2008), Nielsen (1994), Nascimento e Amaral (2010), e 

Oliveira (2013) que indicam diversas maneiras de se fazer teste de usabilidade. 

A ideia deste segundo teste foi corroborar o que já foi verificado no primeiro 

teste, ou seja, o sistema deve ser intuitivo e fácil de usar, impedir que o usuário 

insira dados equivocados, além de proporcionar a satisfação ao utilizar o sistema. 

Este teste tem importância no que tange a usabilidade do sistema em 

construção, deste modo, as próximas etapas de construção do sistema poderão 

seguir o mesmo critério de planejamento e execução implementados até o momento. 

A seguir descrever-se-á as perguntas seguidas de seus resultados. 

Também será apresentado um gráfico (Figura 33), onde pode-se observar o 

resultado obtido no questionário fechado. 

O gráfico é composto de 11 (onze) grupos de colunas. 

Cada grupo contém 5 (cinco) colunas, onde 4(quatro) colunas correspondem 

as respostas dos participantes do segundo teste de usabilidade e tendo a quinta 

coluna a função de exibir a média aritmética que foi obtida pela somatória das quatro 

colunas (notas obtidas pelas respostas do participantes) dividido por quatro. 

Foi escolhido o gráfico de colunas por ser considerado a melhor maneira de 

visualizar o panorama geral dos resultados obtido neste teste. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 33 - Panorama geral de perguntas e 
respostas 
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Na primeira questão perguntou-se aos participantes da pesquisa se eles 

encontraram o link de acesso ao formulário de cadastro com facilidade. Os 

participantes informaram que os links eram sugestíveis e não tiveram problemas em 

identifica-los. 

Com base nas respostas criou-se o primeiro grupo de colunas (Figura 33) 

onde pode ser constatado que os participantes encontraram o link de acesso com 

facilidade. 

Na segunda questão perguntou-se aos participantes da pesquisa se os títulos 

dos formulários eram sugestíveis e de fácil entendimento.  

Os participantes da pesquisa disseram não terem encontrado problemas 

referente aos títulos dos formulários, sendo os mesmos bem sugestíveis, deste 

modo criou-se o segundo grupo de colunas (Figura 33), onde pode ser constatado 

que os títulos eram apropriados para o formulário em questão. 

Na terceira questão perguntou-se aos participantes da pesquisa se as cores 

utilizadas no sistema causavam algum desconforto.  

Os participantes comentaram que as cores não causavam desconforto e a 

sua combinação proporcionava uma boa leitura dos textos e com base nas 

respostas criou-se o terceiro grupo de colunas (Figura 33), onde pode ser observado 

que as cores eram apropriadas para o momento em questão. 

Na quarta questão perguntou-se aos participantes da pesquisa se o 

espaçamento entre os formulários causou algum desconforto visual e com base nas 

respostas criou-se o quarto grupo de colunas (Figura 33), onde pode ser observado 

uma variação de opinião entre os participantes. 

Um ponto interessante neste quesito foi que os participantes aumentaram e 

diminuíram o tamanho do browser (software que interpreta e exibe arquivos webs) e 

pelo fato do sistema ser responsivo ele tende a se adequar ao tamanho do browser 

o que causa um movimento dos formulários e seus espaços, e consequentemente, o  

aumento ou diminuição dos mesmos. 

Independente do movimento, este é um ponto que, apesar de ainda ter uma 

pontuação alta, merece uma atenção no planejamento das novas telas. 

Na quinta questão perguntou-se aos participantes da pesquisa se o sistema 

utiliza uma linguagem apropriada para o publico alvo em questão. Os participantes 

da pesquisa apontaram unanimemente que a linguagem era adequada para o 

publico alvo em questão, sendo assim, criou-se o quinto grupo de colunas (Figura 



79 
 

 

33), onde pode ser constatado que a linguagem era apropriada para o público que 

fará uso do sistema. 

Na sexta questão perguntou-se aos participantes da pesquisa se o sistema 

proporciona a sensação de que o usuário controla o sistema e que o sistema 

responde a suas ações.  

Os participantes mencionaram que o sistema proporciona a sensação de 

controle por parte do usuário, entretanto, um dos participantes sugeriu a alteração 

da ordem de alguns elementos, desta maneira criou-se o sexto grupo de colunas 

(Figura 33), onde pode ser observado que o sistema responde as ações dos 

usuários proporcionando a sensação de que o usuário controla as ações do sistema. 

Na sétima questão perguntou-se ao participante da pesquisa se as telas 

oferecem uma padronização de cores, tipologias, diagramação, links, botões, 

mensagens de erro, etc.  

De acordo com os participantes as páginas seguiam a mesma padronização, 

o que facilitava o entendimento e a usabilidade do sistema, deste modo criou-se o 

sétimo grupo de colunas (Figura 33), onde pode ser observado que o sistema possui 

uma boa padronização. 

Na oitava questão, perguntou-se aos participantes da pesquisa se o sistema 

oferece recursos que impeçam os usuários de cometer erros, como por exemplo, a 

utilização de mascaras em formulários, mensagens de feedbacks, etc.  

Com base nas respostas criou-se o oitavo grupo de colunas, onde pode ser 

observado que apesar da pontuação ser alta este requisito merece atenção, e de 

acordo com o comentário dos participantes, mesmo já tendo uma quantidade 

expressiva de máscaras e preenchimentos de formulários automático, alguns 

campos podem ser melhor trabalhados, aumentando assim o número de máscaras e 

melhorando a usabilidade do sistema no que tange evitar erros ocasionado pelo 

usuário (dados digitados de maneira equivocada) além de aumentar a padronização 

dos dados inseridos no sistema. 

Na nona questão perguntou-se aos participantes da pesquisa se os 

elementos clicáveis são bem descritos para que o usuário saiba onde clicar e não 

cometa erros. Os participantes mencionaram que os botões e links são bem 

sugestivos, não demandando esforço de raciocínio para saber onde clicar, além do 

mais a padronização facilita o entendimento do sistema, sendo assim, criou-se o 
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nono grupo de colunas (Figura 33), onde pode ser observado que os elementos 

clicáveis (links e botões) são bem descritos e de fácil entendimento. 

Na décima questão, perguntou-se aos participantes se o sistema conseguiria 

atender a todos os usuários, iniciantes e experientes. 

De acordo com a opinião dos participantes pode ser necessário alguma 

orientação referente aos processos internos no que tange o estágio dos alunos e a 

utilização do sistema. 

Com base nas respostas criou-se o décimo grupo de colunas (Figura 33), 

onde pode ser observado que para usuários inexperientes pode ser necessário uma 

orientação referente a dinâmica do sistema e regras dos processos interno no que 

tange os processos administrativos do estágio. 

Na décima primeira, questão perguntou-se aos participantes se o layout do 

sistema: a organização dos textos, ícones, etc. oferecem uma disposição clara das 

informações evitando que o usuário cometa erros. 

Os participantes informaram que a disposição dos textos, figuras, botões e 

ícones eram bem agradáveis e proporcionavam um fácil entendimento sobre a 

movimentação do sistema, sendo assim, criou-se o décimo primeiro grupo de 

colunas (Figura 33), onde pode ser observado que os elementos estão bem 

dispostos e oferecem uma disposição clara das informações contribuindo para que o 

usuário possa se encontrar no sistema e não cometa erros no que se refere à 

utilização do sistema. 

Completando o raciocínio, ao analisar a Figura 33, pode-se ter uma visão 

geral das perguntas e suas notas de acordo com a avaliação dos participantes da 

pesquisa, ressalta-se ainda que mesmo com algumas questões tendo uma 

divergência de valores eles ainda são altos, o que nos leva a visão de que o sistema 

tem uma boa usabilidade. 

 Outro ponto importante é que mesmo não sendo necessário a 

argumentação do participante, pois foi solicitado somente que eles respondessem 

ao questionário, os mesmos se sentiram na obrigação de justificar as notas 

inferiores a 10 (dez) e que as justificativas tiveram um valor inestimável para a 

melhoria do sistema, pois trata-se da opinião de usuários que possuem experiência 

em usabilidade e em sistemas, e suas justificativas foram totalmente pertinentes ao 

que tange a melhoria da usabilidade do sistema em estudo. 
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 Estas opiniões foram implementadas na medida do possível nas telas 

já criadas e implementadas nas novas telas, o que vem reduzindo a quantidade de 

manutenção nas novas páginas do sistema. 
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6 Considerações Finais  

Ao finalizar este trabalho pode-se observar que muitos sites ou mesmo 

sistemas são difíceis de utilizar, muitas vezes não se sabe onde clicar ou mesmo 

como encontrar alguma informação, isso devido ao fato de não considerarem o 

usuário como centro do projeto ou pelo menos parte do projeto que será 

desenvolvido.  

Pode-se observar na literatura estudada diversas técnicas, características e 

regras para a criação do sistema (ou site), regras simples que se bem empregadas 

farão grande diferença na questão da usabilidade do sistema. 

Outro ponto também observado na literatura e que, se for percebido pelo 

desenvolvedor, fará grande diferença na usabilidade em questão é a interação do 

sistema com o usuário, como a interface deve se comportar em relação ao usuário, 

pensando em como o conteúdo será exposto e como ele responderá as ações do 

mesmo. 

Referente ao planejamento do sistema objeto do estudo pode-se mencionar a 

criação do mapa do site em que se foi possível observar a hierarquia do sistema e 

seus possíveis links juntamente com o planejamento do sistema através de 

wireframes e grids, que foram norteadores na criação da estrutura das páginas do 

sistema. Isso sem mencionar a análise documental, reuniões com usuários e testes 

do sistema. 

Este planejamento foi importante, pois possibilitou o traçado de um roteiro 

para a criação de qualquer sistema web, bastando para isso que se faça o 

planejamento adequado conforme demonstrado neste trabalho.  

Vale lembrar que um planejamento bem executado leva algum tempo, e por 

isso, muitas vezes as empresas não dão a devida atenção para o mesmo, fazendo 

com que o desenvolvedor comece a executar o projeto sem que toda a análise tenha 

sido concluída, entretanto, isso pode se tornar um problema. 

Sem planejamento adequado o desenvolvedor do sistema pode criar um 

produto que não atenda as necessidades do cliente (empresa) ou mesmo o sistema 

pode não contemplar os processo desejados para a solução da necessidade 

encontrada, o que pode levar a manutenção do mesmo, ou seja, recriar parte do 

sistema ou dependendo da situação, recriar todo o sistema. 

 



83 
 

 

Em outras palavras, sem um planejamento adequado o custo do produto 

pode se tornar muito alto, o prazo da entrega e implantação podem não ser 

cumpridos, a usabilidade do sistema pode ser prejudicada e, na pior das hipóteses o 

sistema se torna inviável devido ao custo ou por não atender as necessidades do 

cliente. 

Uma prova de que um bom planejamento pode otimizar a produção de um 

sistema pode ser constatado neste trabalho. 

Após o planejamento, criação e testes das primeiras telas do sistema de 

estágio já foi possível criar uma estrutura padrão para o desenvolvimento, o que 

levou ao desenvolvimento rápido e com o mínimo de alteração nas demais páginas 

do sistema. 

Outro fato importante é que devido ao planejamento e considerando as 

opiniões dos usuários também foi possível criar um padrão de ícones e de ações 

referente à interação homem máquina, o que melhorou a usabilidade do sistema e 

diminuiu o tempo com treinamento. 

Vale salientar também que a partir deste momento, as novas páginas 

praticamente não necessitaram de correções, fato este que aumenta a produtividade 

e pela sua padronização praticamente não é necessário treinamento com o usuário. 

Ao término desta pesquisa, conclui-se que a usabilidade é um ponto crucial 

para o sucesso de um sistema web, podendo ser este um fator de inovação e 

grande diferencial no mercado atual, que o usuário deve ser considerado em todas 

as etapas do projeto e que o estudo em questão foi capas de responde as questões 

elencadas no inicio deste trabalho, pois muitas vezes os sistemas são difíceis de se 

utilizar, pois os projetista muitas vezes não consideram o usuário em seus projetos. 

Para finalizar, apesar de estar indiretamente atrelada ao assunto de 

usabilidade, fica uma proposta de continuação de estudos para o tema 

Acessibilidade em Sistemas Webs, tema este que agregaria muito para o assunto 

estudado neste trabalho. 
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Apêndice 

Questionário: 

 

Pontuação: (1 – Insatisfatório / 10 – Muito Bom) 

 

Pergunta 01: 

Encontrou o link de acesso ao formulário de cadastro com facilidade? 

⃝ 01 - ⃝ 02 - ⃝ 03 - ⃝ 04 - ⃝ 05 - ⃝ 06 - ⃝ 07 - ⃝ 08 - ⃝ 09  - ⃝ 10 

 

Pergunta 02: 

Os títulos dos formulários eram sugestíveis e de fácil entendimento? 

⃝ 01 - ⃝ 02 - ⃝ 03 - ⃝ 04 - ⃝ 05 - ⃝ 06 - ⃝ 07 - ⃝ 08 - ⃝ 09  - ⃝ 10 

 

Pergunta 03: 

As cores utilizadas no sistema causavam algum desconforto? 

⃝ 01 - ⃝ 02 - ⃝ 03 - ⃝ 04 - ⃝ 05 - ⃝ 06 - ⃝ 07 - ⃝ 08 - ⃝ 09  - ⃝ 10 

 

Pergunta 04: 

O espaçamento entre os formulários causou algum desconforto visual? 

⃝ 01 - ⃝ 02 - ⃝ 03 - ⃝ 04 - ⃝ 05 - ⃝ 06 - ⃝ 07 - ⃝ 08 - ⃝ 09  - ⃝ 10 

 

Pergunta 05: 

O sistema utiliza linguagem apropriada para o público alvo em questão? 

⃝ 01 - ⃝ 02 - ⃝ 03 - ⃝ 04 - ⃝ 05 - ⃝ 06 - ⃝ 07 - ⃝ 08 - ⃝ 09  - ⃝ 10 

 

Pergunta 06: 

O sistema proporciona a sensação de que o usuário controla o sistema e que 

o sistema responde a suas ações? 

⃝ 01 - ⃝ 02 - ⃝ 03 - ⃝ 04 - ⃝ 05 - ⃝ 06 - ⃝ 07 - ⃝ 08 - ⃝ 09  - ⃝ 10 
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Pergunta 07: 

As telas oferecem uma padronização de cores, tipologias, diagramação, links, 

botões, mensagens de erro, etc.? 

⃝ 01 - ⃝ 02 - ⃝ 03 - ⃝ 04 - ⃝ 05 - ⃝ 06 - ⃝ 07 - ⃝ 08 - ⃝ 09  - ⃝ 10 

 

Pergunta 08: 

O sistema oferece recursos que impeçam o usuários de cometer erros, como 

por exemplo a utilização de mascaras em formulários, mensagens de feedbacks, 

etc.? 

⃝ 01 - ⃝ 02 - ⃝ 03 - ⃝ 04 - ⃝ 05 - ⃝ 06 - ⃝ 07 - ⃝ 08 - ⃝ 09  - ⃝ 10 

 

Pergunta 09: 

Os elementos clicáveis são bem descritos para que o usuário saiba onde 

clicar e não cometa erros? 

⃝ 01 - ⃝ 02 - ⃝ 03 - ⃝ 04 - ⃝ 05 - ⃝ 06 - ⃝ 07 - ⃝ 08 - ⃝ 09  - ⃝ 10 

 

Pergunta 10: 

Na sua opinião o sistema consegue  atender a todos os usuários, iniciantes e 

experientes. 

⃝ 01 - ⃝ 02 - ⃝ 03 - ⃝ 04 - ⃝ 05 - ⃝ 06 - ⃝ 07 - ⃝ 08 - ⃝ 09  - ⃝ 10 

 

Pergunta 11: 

Referente ao layout do sistema: a organização dos textos, ícones, etc. 

oferecem uma disposição clara das informações evitando que o usuário cometa 

erros. 

⃝ 01 - ⃝ 02 - ⃝ 03 - ⃝ 04 - ⃝ 05 - ⃝ 06 - ⃝ 07 - ⃝ 08 - ⃝ 09  - ⃝ 10 
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Apêndice 

Ampliação da figura 9: Diagrama de Caso de Uso - Ator Coordenação de 

Estágio 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apêndices 

Ampliação da figura18: Dashboard (Página Inicial) 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor
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Apêndices 

Ampliação da figura19: Alteração da Dashboard 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apêndices 

Ampliação da figura 20: Tela Cadastrar dados da Empresa 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Apêndices 

Ampliação da figura 21: Tela Cadastrar Ramo de Atividade através de uma 

Modal 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Apêndices 

Ampliação da figura 22: Tela Editar dados da Empresa 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Apêndices 

Ampliação da figura 23: Tela Editar dados da Empresa – Ação do Dropdown 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apêndices 

Ampliação da figura 24: Tela Criar Acordo de Cooperação 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apêndices 

Ampliação da figura 25: Tela Atualizar Acordo de Cooperação 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apêndices 

Ampliação da figura 26: Tela Imprimir Acordo de Cooperação 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Apêndices 

Ampliação da figura 27: Tela Imprimir Acordo de Cooperação – Ação do 

Dropdown 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apêndices 

Ampliação da figura 28: Tela Cadastrar Termo de Compromisso de estágio 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apêndices 

Ampliação da figura 29: Tela Editar Termo de Compromisso de Estágio 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Apêndices 

Ampliação da figura 30: Dashboard - 2° teste de usabilidade 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apêndices 

Ampliação da figura 31: Formulário de cadastro da empresa - 2° teste de 

usabilidade 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apêndices 

Ampliação da figura 32: Formulário de cadastro / Ramo de atividade – Modal -  

2° teste de usabilidade 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor
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