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RESUMO

Buscando estabelecer uma discussão inicial para a construção de um modelo de avaliação de
usabilidade para interfaces gráficas do jornalismo online, este trabalho realiza um estudo de
caso sobre o JB Online, analisando a sua interface por meio de uma avaliação heurística. Para
obter parâmetros de referência para análise dos resultados da avaliação heurística, executamos
também um teste de usuários com a mesma interface. A pesquisa concluiu que a avaliação
heurística mostrou-se eficiente no diagnóstico de problemas de usabilidade, identificando 113
problemas para o site do JB Online, onde 82,3% foram considerados como problemas maiores
ou catástrofes de usabilidade. Grande parte dos problemas identificados é de fácil solução,
não demandando modificações estruturais. Ao mesmo tempo, outros problemas
diagnosticados envolvem modificações mais profundas, sendo inclusive necessário re-projetar
a interface e ainda revisar alguns conceitos aplicados, como a apresentação de conteúdos de
forma híbrida, oferecendo, explicitamente ou não, conteúdo exclusivo online, mas levando o
usuário à versão impressa. O percurso realizado neste estudo e as conclusões dele decorrentes
levam-nos a recomendar a utilização do método de avaliação heurística como instrumento de
inspeção de usabilidade em interfaces do jornalismo online.

ABSTRACT

Trying to start a discussion to elaborate a model of usability evaluation of Online Journalism
graphical interfaces, this work makes a case study about the JB Online, analyzing its interface
by a heuristic evaluation. To get reference parameters to analyze the heuristic evaluation
results, we made a user test with the same interface. The research concluded that the heuristic
evaluation was efficient to find usability problems, having found 113 problems to the JB
Online website, where 82,3% were considered bigger problems or usability catastrophe. The
most part of the problems found were considered easy to solve, don’t being necessary to make
structural changes, while other problems identified needs deep changes, like to redesign the
interface or review some concept applied like the presentation of content in a hybrid way,
offering exclusive online content, but showing to the user content from the print version. The
study walkthrough and its conclusions, take us to recommend the use of heuristic evaluation
method like usability inspect tool of online journalism.
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INTRODUÇÃO
Com o advento das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC),
a sociedade contemporânea se depara com formas de interação inovadoras que refletem na sua
estrutura institucional e social. Apesar das disparidades sócio-econômicas presentes entre as
diversas regiões do planeta, que ditam o grau de avanço tecnológico de cada nação, esta
interferência no cotidiano alcança desde as relações comerciais, científicas, tecnológicas,
cooperativas e políticas até as relações pessoais, dada a velocidade e a forma com que
informações podem ser obtidas ou transmitidas (LÉVY, 1999; ALCÁZAR, 2003).
Nesse contexto, a Internet, a rede mundial de computadores, apresenta-se como
um dos fatores que vêm ampliando esta influência das NTIC no comportamento do mundo
atual. A interconexão virtual de vários pontos em todo o mundo permite que a comunicação
seja estabelecida de forma ágil, provocando reações quase que instantâneas a novos fatos e
notícias.
Assim, o Jornalismo encontra nesse ambiente virtual um espaço propício para a
superação de obstáculos impostos pelo método convencional, como as limitações de espaço e
tempo, expandindo posteriormente para o surgimento de formas diferenciadas de narração do
fato jornalístico, explorando diferentes formatos midiáticos e estratégias de interação com o
leitor. A partir de então, outras características como interatividade, multimidialidade,
hipertextualidade, personalização e memória (PALACIOS, 2003), produzem uma nova forma
de transmissão de informações e notícias, o jornalismo online.
De acordo com Machado e Palacios (1997), até o final da década de 80 a
produção jornalística na Internet se limitava a serviços de notícias especializadas oferecidos
por servidores, como o American Online.
Atualmente as publicações digitais são veiculadas na forma de sites da web,
utilizando diversos recursos de hipertexto e interação, e em muitos casos destinados
exclusivamente à Internet, rompendo a sua vinculação com as versões impressas e explorando
de maneira mais eficaz o potencial agregado por esta mídia, caracterizando assim o
jornalismo online de terceira geração (MIELNICZUK, 2003b).
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O número cada vez maior e mais diverso de recursos disponíveis suscita uma
maior ou diferente atenção sobre a relação do leitor, agora leitor/usuário, com as mídias
contemporâneas, especificamente os jornais online. A sua relação com os instrumentos que
possibilitam o seu acesso ao conteúdo digital passa a ser alvo de maior preocupação, pois
apesar da força e qualidade que possa ter o conteúdo, o usuário pode ser levado a abandonar o
jornal ao se deparar com situações que dificultem a localização de informações.
Andrade (2003), enfatiza que o desenvolvimento de interfaces gráficas deve
seguir recomendações e critérios ergonômicos e da comunicação visual. Aspectos como cor,
agrupamento de informações, tipologia, gestão de erros1, dentre outros, precisam ser
observados e cuidadosamente trabalhados para que a interface seja transparente e ainda, ao
invés de se tornar um fator distrator, atue como um instrumento facilitador para atuar no
conjunto de variáveis que podem otimizar a recepção de mensagens.
O uso da expressão “transparente” ao se referir a uma interface suscita uma
série de discussões em torno do próprio conceito de interface e os diferentes graus de sua
visibilidade e desejabilidade ou não de tal visibilidade. Neste trabalho, não nos
aprofundaremos sobre este tipo de questão e remeteremos o leitor a obras e autores voltados
para essa temática, como por exemplo Bolter e Gromala (2003), Scolari (2004) e Johnson
(2001). Usamos transparente, neste trabalho, para caracterizar uma interface que não se
interpõe entre o usuário e o conteúdo, mas pelo contrário, conduz o usuário ao conteúdo.
Nesse sentido, os jornais online devem dispor de uma interface que possibilite
aos leitores/usuários uma sensação de bem estar durante a navegação ou manipulação da
interface, sem que seja necessário competir sua atenção com o conteúdo informativo em foco.
Steffanelli (2002) ressalta que interfaces desenvolvidas exclusivamente por
profissionais de informática acabam incorporando elementos desnecessários e ou efeitos
distratores que provocam a dispersão do usuário ou até mesmo sua inadaptação. Assim, o
desenvolvimento de interfaces gráficas deve envolver profissionais de outras áreas do
conhecimento, agregando subsídios importantes para uma maior interação homemcomputador (MATIAS,1995; HIRATSUKA, 1996).

1

Gestão de erros está relacionada à administração das diversas possibilidades de ocorrências de erros,
prevenindo-os e emitindo mensagens claras que auxiliem o usuário a entender o que está acontecendo e o que
fazer para solucioná-los.
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Bolter e Gromala (2003) fazem uma analogia entre o desenvolvimento do livro
impresso e a importância dos projetistas de interface para o aprimoramento de interfaces
gráficas em direção à satisfação do usuário:
[...] se artistas da computação gráfica estão tentando competir com os pintores do
Renascimento, os designers de interface estão tentando fazer para o computador o
que Jan Tschichold2 e os designers gráficos modernos fizeram pelo livro impresso.
Eles estão tentando tornar seus projetos simples, claros, transparentes – em outras
palavras, “usável”. (p.40) .

A ergonomia pode dar conta de questões dessa natureza, pois tem como papel
fundamental a adaptação do trabalho ao homem, para tanto estuda o relacionamento entre
trabalho, homem, equipamentos e ambiente (LIDA, 1990)
O termo ergonomia, derivado do grego Ergon (trabalho) e nomos (normas,
regras, leis), passa a ser adotado oficialmente em 1949, com a criação da Ergonomics
Research Society, uma sociedade de caráter multidisciplinar que reunia psicólogos,
fisiologistas e engenheiros (CYBIS, 1998; PEQUINI, 2005). Segundo Moraes e Mont’alvão
(1998), o termo ergonomia tem sido utilizado nos países europeus e no Brasil, entretanto em
países como Estados Unidos e Canadá a denominação utilizada para esta ciência tem sido
human factors (fatores humanos), embora já se estabeleçam discussões para a incorporação do
termo Ergonomia como denominação oficial.
A ergonomia (ou fatores humanos) é uma disciplina científica relacionada ao
entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas,
e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o
bem estar humano e o desempenho global do sistema. (ABERGO,2002 p.1)

Nesse sentido as tecnologias envolvidas no processo de trabalho devem se
adaptar às necessidades do homem. Esta preocupação deve estar presente desde a fase de
projeto de uma tecnologia e ainda em todo seu ciclo de vida, identificando novas necessidades
que podem ser posteriormente adicionadas.
Com os recorrentes avanços tecnológicos na área da informática, a ergonomia
passa a ter um olhar não somente sobre os aspectos físicos e biomecânicos, mas também para
os sistemas informatizados (Hiratsuka, 1996). Nestes é preciso considerar as habilidades e
capacidades perceptivas e cognitivas humana, além das características da tarefa a ser
desenvolvida, permitindo assim o desenvolvimento de sistemas adaptados aos usuários e suas

2

O alemão Jan Tschichold (1902-1974) foi autor de dois livros (A nova tipografia, de 1928 e A estrutura
tipográfica, de 1935), redefinindo padrões de construção de páginas de livros.
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tarefas, possibilitando um aprendizado mais rápido, fácil e com menores taxas de erro
(CYBIS, 1998)
Segundo Silva (1998), a ergonomia busca conhecer como os usuários de
sistemas informatizados percebem a tarefa a ser executada, como interagem com a máquina e
como processam o conhecimento, fazendo uma transposição do modelo mental para o sistema
computacional. Destacamos então, a usabilidade como a área que está relacionada com a
“capacidade de um produto ser facilmente usado” (ABNT, 2002 p.19). A usabilidade, então,
envolve o estudo da “capacidade, em termos funcionais, humanos, de um sistema ser usado
facilmente e com eficiência pelo usuário” (SANTOS, 2000 p.21).
O objetivo não é a limitação das ações do usuário, mas sim o implícito
estabelecimento de um contrato entre usuário e o projetista da interface, fazendo a navegação
parecer uma atividade automática, lançando mão de outros dispositivos de navegação apenas
quando considerar necessário (SCOLARI, 2004).
Nesse sentido, a interface também não pode ser vista unicamente sob uma
perspectiva artística, já que a função do artista está em “destruir o automatismo da percepção
para criar um efeito de estranhamento que surpreenda o leitor ou espectador da obra”
(SCOLARI, 2004 p.220).
Assim, o automatismo é reforçado pelo mesmo autor, afirmando que a mente
não pode voltar toda a sua atenção para duas tarefas ao mesmo tempo, uma delas deve ser
automatizada. No âmbito da usabilidade, a intenção é concentrar o usuário nos seus principais
objetivos de interação, evitando que tenha que dispensar atenção extra a outros elementos ou
dispositivos de navegação.
Um exemplo simples e adequado a nosso objeto de estudo é a forma de
apresentação dos links. O leitor de um jornal online, ao acessar sua página inicial, percorre o
sua extensão observando os conteúdos que lhe são oferecidos. Suponha que se interesse por
uma imagem publicada relacionada a uma notícia, não cabe ao usuário ter que verificar onde
deve clicar para ter acesso ao conteúdo. A interface deve estar preparada, primeiro para
indicar claramente onde está o link, seja pelo uso de cores, tipos sublinhados ou outras
estratégias, e segundo, permitir que o usuário tanto possa clicar no link indicado como na
própria imagem, que foi seu foco inicial de atenção, ou mesmo no resumo que descreve a
notícia.
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É preciso, então, que sejam realizados estudos que visem a criação de
interfaces que estejam em consonância com princípios de usabilidade. No entanto, criar um
ambiente para jornalismo online não é uma tarefa simples, nem é o objetivo deste estudo,
porém é possível ampliar a discussão sobre os elementos que podem interferir de maneira
positiva ou negativa na navegação do usuário em busca de conteúdo jornalístico.
Nesse sentido, e como veremos em detalhe neste trabalho, diversas técnicas
corroboram para identificar possíveis problemas de interfaces gráficas, em especial, os
métodos de avaliação de usabilidade, como a avaliação heurística, os testes com usuários,
revisão de guias de recomendações, avaliação de usabilidade intercultural, avaliação de
acessibilidade, percurso cognitivo, dentre outras. (HOM, 1998; NIELSEN; MACK, 1994;
SANTOS, 2002; SHNEIDERMAN, 1998)
Como ratificado por Santos (2000), a usabilidade ainda é um tema com poucas
publicações resultantes de pesquisas na área, o que suscita um esforço pela realização de
estudos para o desenvolvimento de competências e habilidades sobre o projeto e avaliação de
interfaces, proporcionando assim um ganho de desempenho, satisfação e produtividade para o
usuário.
No âmbito do jornalismo online esse problema se exacerba. Apesar da
existência de um grande e crescente número de trabalhos e estudos nesta área, de forma geral,
no que se refere à usabilidade a realidade se transforma. Procedendo a uma extensa busca em
periódicos nacionais e internacionais encontramos um volume muito baixo de publicações
abordando o jornalismo online sob esta ótica, a exemplo de Andrade (2005), Åkesson (2003),
Donaghy(2002), Gómez (2004), Mariage e Vanderdonckt (2000), Noci (2005), Ocaña (2002)
e Souza (2001).
Vale ressaltar que não existe um modelo de avaliação de usabilidade voltado
especificamente para o jornalismo online. Neste trabalho, iremos utilizar métodos aplicados a
interfaces genéricas de sistemas computacionais, os quais têm sido aplicados com relativo
sucesso em interfaces gráficas para web, conseguindo identificar problemas de usabilidade
nas mesmas.
Diante do exposto, o objetivo geral deste estudo é estabelecer uma discussão
inicial sobre a questão da usabilidade de interfaces em jornais online. Para tanto, iremos
proceder a uma avaliação heurística de usabilidade de um jornal brasileiro.
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A avaliação heurística3 é um método de inspeção de usabilidade baseado na
observação de um conjunto de princípios desenvolvidos por Nielsen e Molich (1990),
denominadas heurísticas de usabilidade. De acordo com o modelo proposto pelos autores, um
grupo de três a cinco avaliadores percorre individualmente a interface, em busca de problemas
relacionados a alguma destas heurísticas que, após classificados sob graus de severidade
(importância), são consolidados, gerando uma lista única de problemas de usabilidade da
interface.
Como discutiremos mais amplamente no capítulo 3, Nielsen (1994) defende
que o envolvimento de 5 avaliadores permite atingir, de modo geral, 75% dos problemas
existentes em uma interface. Estes avaliadores, não são necessariamente usuários da interface,
mas sim, especialistas em usabilidade.
Como instrumento adicional, iremos desenvolver um outro tipo de avaliação, o
teste de usuários, cujos resultados nos auxiliarão a constatar a eficiência do método de
avaliação heurística utilizado. Isto nos auxilia a estabelecer uma análise sobre a aplicabilidade
do método de avaliação heurística para a análise de interfaces gráficas do jornalismo online.
A realização do teste de usuários é importante, pois nos traz uma visão não
abordada pela avaliação heurística, a perspectiva do usuário. Apesar dos especialistas
envolvidos na avaliação heurística simularem supostas ações do usuário em sua análise,
diversos problemas só poderão ser encontrados pela participação direta do usuário. No
entanto, esses testes são considerados mais caros e demorados.
No teste de usuários, um grupo de indivíduos, aproximadamente 6 usuários
(Nielsen, 2000b), navegam pela interface executando um conjunto de tarefas pré-definidas,
acompanhados por um observador, que registra ocorrências importantes durante a interação.
Em seguida, o observador o entrevista, buscando identificar as dificuldades percebidas pelo
usuário, ou mesmo, as razões pelas quais incorreu em erros ou não conseguiu completar uma
tarefa solicitada. Dessa forma, é possível perceber aspectos qualitativos que permeiam a
interação entre o usuário e a interface.
Este estudo se baseia em uma perspectiva qualitativa, caracterizando-se como
uma pesquisa descritiva. Nesse sentido, o intuito do estudo é descobrir e observar fenômenos,
descrevendo-os, classificando-os e interpretando-os, contudo sem buscar interferir ou
3

Veja mais sobre avaliação heurística no capítulo 3
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modificá-los (GIL, 1996; RUDIO, 1997), já que, como descrevemos, os testes apenas
diagnosticam os problemas de usabilidade, sem emitir proposições para sua solução. Como
método a pesquisa será baseada em um estudo de caso (YIN, 2005).
Não pretendemos com este trabalho esgotar o tema, nem propor um modelo
definitivo de avaliação para o jornalismo online. Como veremos adiante, os métodos de
avaliação são fortemente ligados a seu contexto de uso, o que faz com que cada um deles
tenha seus aspectos positivos e negativos, a depender do ponto de vista que são observados
(JEFFRIES et al., 1991; KARAT, 1990; DESURVIRE, 1994; SANTINHO, 2001).
Utilizamos aqui o método de avaliação heurística por considerá-lo de fácil
execução e aprendizado, além de proporcionar uma satisfatória abrangência dos problemas de
usabilidade de interfaces, o que leva a uma boa relação custo-benefício, tornando a avaliação
de usabilidade algo possível de ser realizado, não sendo necessário envolver um grande
conjunto de instrumentos de laboratório para a coleta e análise de dados.

Estrutura da Dissertação
Este trabalho está agrupado em seis capítulos, que visam conduzir o leitor no
entendimento dos métodos utilizados para a avaliação de interfaces gráficas, culminando na
análise dos resultados da sua aplicação sobre um jornal brasileiro, a saber: o JB Online.
No primeiro capítulo, Jornalismo Online: Características e Interfaces,
apresentamos uma visão geral do jornalismo online e suas principais características,
enfatizando as definidas por Bardoel e Deuze (2001), Palacios et al. (2002) e Mielniczuk
(2003a), como elementos importantes para a avaliação de usabilidade a ser realizada neste
estudo. Nesse momento, ressaltamos ainda a evolução do jornalismo online, situando o jornal
a ser estudado na classificação de gerações de Mielniczuk (2003b) e observando sua evolução
desde o seu lançamento em 1995.
No segundo capítulo, Usabilidade e Seus Métodos de Avaliação, reforçamos
a necessidade do envolvimento de uma equipe multidisciplinar no desenvolvimento de
interfaces para o jornalismo online, que deve estar atenta a diversos fatores ergonômicos,
dentre eles a usabilidade. Abordamos, então, esta área do conhecimento que se dedica a
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estudar aspectos que possam colaborar para que uma interface satisfaça o usuário, atingindo
seus objetivos da melhor forma possível. Finalmente, apresentamos alguns dos principais
métodos de avaliação de usabilidade de interfaces gráficas.
No terceiro capítulo, Entendendo a Avaliação Heurística, ampliamos a
discussão sobre o método de avaliação heurística, suas vantagens e desvantagens, assim como
os procedimentos comumente utilizados para a sua aplicação.
No capítulo quatro, Metodologia, abordamos os procedimentos utilizados para
a realização dos dois métodos propostos, a avaliação heurística e o teste de usuários,
apresentando como foram selecionados os indivíduos participantes do estudo, as
características do processo de coleta de dados em ambos métodos e como os dados são
consolidados para a geração de uma lista única de problemas de usabilidade. Finalmente,
trazemos uma seção com a descrição da interface a ser avaliada (seção 4.3), permitindo que o
leitor possa associar os problemas identificados à interface que foi efetivamente avaliada, já
que alterações no layout podem ser efetuadas após a realização deste estudo.
No capítulo cinco, Avaliação Heurística do JB Online, apresentamos a
avaliação heurística realizada como estudo de caso neste jornal. Neste capítulo, veremos os
resultados encontrados pela avaliação heurística, apresentando o relatório dos problemas
encontrados pelos avaliadores (seção 5.1); o relatório dos problemas consolidados por grau de
severidade (seção 5.2), ou seja, a importância de cada problema de acordo com uma nota dada
por cada avaliador; o relatório de heurística e sub-heurísticas (seção 5.3), onde poderemos
observar a ocorrência dos problemas frente às heurísticas utilizadas no estudo e, finalmente; o
relatório do observador (seção 5.4), com problemas identificados por um indivíduo que
acompanhou as inspeções realizadas pelos avaliadores. Estes problemas foram colocados em
um relatório separado, pois não é um procedimento obrigatório, logo, preferimos analisar o
impacto que a sua utilização teria sobre o diagnóstico de usabilidade.
Para que pudéssemos comprovar a efetividade do método de avaliação
heurística, no sexto capítulo, Teste de Usuários do JB Online, aplicamos sobre a interface
um outro método de avaliação de usabilidade, contando com a participação de usuários para a
análise da interface, ou seja, realizamos um teste de usuários. Buscamos com isso, verificar se
o número de problemas de alta severidade dos problemas diagnosticados pela avaliação
heurística estaria no mesmo nível dos problemas identificados por outros testes, no caso o
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teste de usuários, sem contudo pretender comparar um método com o outro, já que cada
método possui suas especificidades, tendo maior ou menor aplicabilidade a depender do seu
contexto de uso.
Concluindo o trabalho, fazemos uma relação entre os resultados encontrados
nos dois tipos de avaliação, demonstrando a importância dos resultados para colaborar com o
desenvolvimento de interfaces para o jornalismo online que privilegiem não só a apresentação
do conteúdo, mas como o usuário irá se relacionar com ele e com os demais mecanismos de
interação que são oferecidos.
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CAPÍTULO 1 - JORNALISMO ONLINE:
CARACTERÍSTICAS E INTERFACES
A divulgação de notícias por meio de tecnologias de comunicação de rede não
nasceu com a World Wide Web. Diversas experiências de transmissão de informações com a
utilização de recursos telemáticos foram realizadas muito antes da entrada da Internet no
âmbito comercial e sua conseqüente popularização.
Nas décadas de 70 e 80 do século XX, diversas experiências foram realizadas
no sentido de divulgar notícias por meio digital, seja por meio de redes corporativas, teletexto,
videotexto, ou BBS (Bulletin Board System) (Figura 1). Outing (2000) relata o Fort Worth
Star-Telegram do Texas, Estados Unidos, como o jornal em BBS que mais resistiu. Iniciado
em 1982, funcionou até a metade dos anos 90, quando finalmente migrou para a Internet,
criando seu website. Outro exemplo, citado por Machado e Palacios (1997), é a experiência
da Agência Estado, que por meio do projeto Notícias do Futuro do Massachussetts Institute of
Technology - MIT4 publicava e veiculava notícias por computador na década de 80. Em 1994,
o Jornal do Comércio de Recife, aventura-se na Internet, utilizando o sistema Gopher para a
distribuição de textos e reportagens.

Figura 1

Interface de um jornal produzido pelo sistema BBS pelo US Environmental Protection

Agency, em meados da década de 90 (http://www.epa.gov/owow/info/NewsNotes/issue42/npsbbs.html ).

4

http://www.nif.mit.edu
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Algumas experiências não tiveram o sucesso esperado, como o Viewtron
(Figura 2), um sistema de videotexto criado pela Knight Rider nos Estados Unidos em 1980,
baseado na seleção de conteúdos em uma tela de televisão (OUTING, 2000)

Figura 2

Interfaces do serviço de videotexto Viewtron da Knight Rider (Outing, 2000)

No Brasil, um sistema de videotexto foi implementado em 1982, podendo ser
acessado por meio de adaptadores, importados da França, conectados à linha telefônica, que
exibiam as informações em monitores de computador ou aparelhos de televisão. Esse sistema
contou com a primeira central de videotexto fora da capital paulista (Figura 3), transmitindo
noticiário regional mantido pela Associação dos Jornalistas da Baixada Santista. O serviço foi
posteriormente interrompido devido à baixa adesão da população ao sistema de videotexto
(MENDES, 1997).
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Figura 3

Interfaces do Videotexto de Santos (SP), que foi inaugurado em 1982

No entanto, o primeiro jornal online comercial no mundo foi publicado em
1992, o The Chicago Tribune . Em 1993, o Mercury Center, já oferecia elementos de
interatividade como o correio eletrônico, oferecendo em 1995 opções de personalização.
(BARBOSA, 2002).
No nosso país, o Jornal do Brasil foi o primeiro jornal a publicar sua edição
completa na web no ano de 1995, logo no primeiro ano da Internet comercial brasileira. Esta
experiência foi seguida pelos principais jornais da época, como o Estado de São Paulo, a
Folha de São Paulo, O Globo, O Estado de Minas, a Zero Hora e o Diário de Pernambuco
(MOHERDAUI, 2002).
Até então, todos os jornais online advinham de correspondentes impressos,
atravessando até hoje as fases descritas por Silva Júnior (2000). Somente no ano de 2000 é
que surge no Brasil o primeiro jornal voltado exclusivamente para a Internet, o Último
Segundo, mantido com materiais produzidos por agências de informações e por uma equipe
de jornalistas específica para desenvolvimento de conteúdo para o jornal (BARBOSA, 2002;
MOHERDAUI, 2002).
O que ocorre no Jornalismo é um reflexo da penetração cada vez maior das
tecnologias no cotidiano da sociedade contemporânea. Para Manovich (2002, p.19), “estamos
hoje no meio de uma nova revolução dos media – uma mudança de toda cultura para formas
computadorizadas de produção, distribuição e comunicação”. No entanto, Palacios (2003) nos
alerta que devemos evitar observar e analisar o advento das Novas Tecnologias de Informação
e Comunicação sob uma perspectiva simplista, baseado numa lógica evolucionista, e sim,
[...] buscar compreender os modos de articulação e transformação das características
dos múltiplos suportes existentes, dentre os quais o online, confrontando-os com as
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práticas que efetivamente têm lugar no cenário da produção jornalística
contemporânea (PALACIOS, 2003. p.16).

Neste trabalho, incorporando a caracterização introduzida por Machado (2000
p.19) entendemos o jornalismo digital como “todo produto discursivo que constrói a realidade
por meio da singularidade dos eventos, tendo como suporte de circulação as redes telemáticas
[...] e que comporte a interação com os usuários ao longo do processo produtivo”.
Noci (2001) indica diversos termos que também são usados para denominar o
Jornalismo utilizando-se como suporte a Internet, dentre eles: jornalismo eletrônico,
jornalismo digital, jornalismo online, jornalismo na Internet, jornalismo do ciberespaço e
jornalismo telemático, não considerando nenhum deles como perfeito.
Segundo Mielniczuk (2003b), no Brasil os autores tem dado preferência ao
termo jornalismo online ou jornalismo digital. A partir dos estudos de Bastos (2000) e
Machado (2000), ressalta que a expressão Jornalismo Eletrônico engloba o Jornalismo digital
e o jornalismo online, sendo mais abrangente em seu alcance, pois envolve elementos de
natureza analógica ou digital, como mostrado na figura 4:

Figura 4

Esferas que ilustram a delimitação das tecnologias (Mielniczuk, 2003b)

Apesar da diversidade de usos e da equivalência possível de alguns deles, nesta
dissertação estamos adotando o termo jornalismo online para caracterizar a atividade
jornalística de indivíduos e organizações, operando no ambiente múltiplo e heterogêneo da
Internet (PALACIOS, 2003) e em especial da WWW (World Wide Web)
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1.1 Características do Jornalismo Online
O Jornalismo online se encontra em constante evolução, não existindo ainda
padrões ou formatos estabelecidos que possam determinar todas as suas características com
precisão. No entanto, a partir das experimentações que vêm sendo realizadas desde a década
de 90 do século XX, é possível elencar-se uma série de características, em maior ou menor
escala, exploradas pelos jornais online. Dentre elas estão a Interatividade, Customização de
conteúdo, Hipertextualidade e Multimidialidade (BARDOEL; DEUZE, 2001).
Palacios et al. (2002), corrobora com os autores acima, adicionando a Memória
como um dos elementos do jornalismo online, podendo ser ainda acrescido da
Instantaneidade, como sugere MIELNICZUK (2003a).
É importante lembrar que tais características não são exclusivas do jornalismo
online, representando mais especificamente continuidades e potencializações do que rupturas
com relação ao suporte do jornalismo convencional, como ratifica Palacios et al. (2002) p.6:
[...] Entendido o movimento de constituição de novos formatos mediáticos não como
um processo evolucionário linear de superação de suportes anteriores por suportes
novos, mas como uma articulação complexa e dinâmica de diversos formatos
jornalísticos, em diversos suportes, “em convivência” e complementação no espaço
mediático, as características do jornalismo na Web aparecem majoritariamente como
Continuidades e Potencializações e não, necessariamente, como Rupturas com
relação ao jornalismo praticado em suportes anteriores. Com efeito, é possível
argumentar-se que as características elencadas anteriormente como constituintes do
jornalismo na Web podem, de uma forma ou de outra, ser encontradas em suportes
jornalísticos anteriores, como o impresso, o rádio, a TV, o CD-Rom.

Sem pretensões de tratar cada uma das características em toda a sua extensão,
mas ao contrário, estabelecendo apenas uma síntese de cada uma delas, passamos a elencá-las,
na medida em que constituem elementos a serem considerados mais adiante ao
estabelecermos os parâmetros das avaliações de usabilidade que serão conduzidas.

1.1.1 Interatividade
A interatividade permite que se estabeleça um vínculo entre o leitor, outros
leitores, a notícia e os produtores da notícia, fazendo com que os leitores sintam-se mais
integrados ao processo jornalístico (BARDOEL; DEUZE, 2001).

26

A interatividade pode se dar de diversas formas, envolvendo desde a utilização
de ferramentas para comunicação com os produtores da notícia, como e-mails, fóruns, blogs,
chats, dentre outros, que também podem ser utilizados para estabelecer interação entre os
leitores, até pela interferência no processo de produção pelo envio de e-mails para a redação
com sugestões e comentários, textos para publicação em espaços do leitor, ou mesmo, pela
participação direta do leitor na produção do conteúdo no denominado jornalismo
colaborativo, jornalismo cidadão ou jornalismo open source, a exemplo do Slashdot
(http://www.slashdot.org), do Ohmynews (http://english.ohmynews.com) e do CMI Brasil
(http://www.midiaindependente.org).

1.1.2 Customização do Conteúdo ou Personalização
A customização de conteúdo ou personalização abrange uma série de recursos
que possibilita ao leitor configurar o jornal online, determinando o conteúdo a partir de seus
interesses individuais. Vários níveis de personalização podem ser oferecidos, desde a simples
possibilidade de estabelecer o site do jornal como sua página inicial a ter os conteúdos
exibidos de acordo com a identificação do computador do leitor que, previamente identificou
sua demanda noticiosa, horário de exibição, localização geográfica, seleção de fontes de
informação, formato de apresentação visual, como disposição de links e cores, dentre outros
(BARBOSA, 2002).
O uso de bancos de dados que são implantados (cookies) no computador do
usuário (com ou sem seu consentimento), permitindo a automatização de processos de
customização (CANAVILHAS, 1999), com a identificação do usuário e de seu perfil. Entre
outras coisas tal recurso pode ser utilizado para personalizar não só conteúdos jornalísticos,
mas também a publicidade.

1.1.3 Hipertextualidade
A escrita em formato de hipertexto se baseia na possibilidade de interconectar
conteúdos por meio de links, ou seja, vínculos previamente estabelecidos, que permitem ao
usuário direcionar a sua leitura para os pontos de seu interesse, além de abstrair informações
complementares que não afetam a compreensão geral do tema. Tais informações podem, a
qualquer momento, ser acessadas pelo leitor que assim preferir, apenas com um clique sobre o
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link. Os links podem direcionar o usuário não somente para páginas de textos, como também
para fotos, vídeos, sons, dentre outros, além de mecanismos de interação como chats e fóruns
(BARDOEL; DEUZE, 2001, CANAVILHAS, 1999).
No entanto, os links de hipertexto têm estado mais presentes no jornalismo
online com a finalidade de disponibilizar índices de organização do conteúdo, ou mesmo para
o oferecimento de notícias complementares ou relacionadas. Estes links, porém, poucas vezes
participam da narrativa do fato jornalístico. Em uma pesquisa recente, tal tipo de link foi
detectado em apenas 18% dos jornais online brasileiros (MIELNICZUK, 2003a).

1.1.4 Multimidialidade
A multimidialidade refere-se à possibilidade de convergir diversas mídias em
um mesmo suporte para a narração de um fato jornalístico. Dessa forma um jornal online
pode oferecer mais oportunidades de exploração e desdobramento da notícia em destaque,
agregando fotos, arquivos de áudio e vídeos (NOCI, 2005), seja de forma integrada, como por
exemplo em infográficos multimídia (RIBAS, 2004), seja apenas por sobreposição, como
quando se utilizam recursos de áudio juntamente com uma galeria de fotos.
Contudo, segundo Salaverría (2001), a multimidialidade advém de um produto
polifônico permeado por diversos códigos. Para o considerarmos como multimídia é preciso
que estejam integrados harmonicamente à mensagem, não sendo simplesmente a
disponibilização de um conjunto de diversas mídias independentes e desintegradas.
No entanto, a utilização de recursos multimídiáticos esbarra na necessidade de
oferecer conteúdos, cada vez mais, com maior velocidade, dificultando o desenvolvimento de
mídias que demandam tempo para elaboração ou digitalização. Ao mesmo tempo, há uma
limitação da infra-estrutura tecnológica para acesso a dados que impede o uso massivo de tais
recursos. Assim, a articulação de mídias se torna mais presente em matérias ou sessões
especiais, que geralmente, buscam um aprofundamento maior sobre o tema e podem
demandar maior quantidade de tempo para sua elaboração (MIELNICZUK, 2003a).
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1.1.5 Memória
O fato de que todo o conteúdo do jornalismo online se encontra em meio
digital, permite que sejam armazenados em bancos de dados e facilmente indexados para
realização de buscas e pesquisas de elemento que não fazem mais parte da edição atual. Este
processo se dá de forma extremamente rápida e envolve um custo baixo, tanto para o
armazenamento quanto para o acesso ao conteúdo. Esta facilidade influencia tanto a recepção
do material jornalístico, como também a sua produção, já que é possível rapidamente acessar
fatos anteriores relacionados, dotando o jornalismo de sua primeira forma de memória
múltipla, instantânea e cumulativa (FIDALGO, 2003, PALACIOS et al., 2002).
As interfaces de vários jornais online fornecem mecanismos de apoio à
memória de informações textuais, no entanto, cada vez mais dispomos de conteúdo
multimídia, como imagens, sons, mapas, vídeos, infográficos, dentre outros, que suscitam a
elaboração de novas estratégias para busca e localização de materiais desta natureza
publicados em edições passadas, ou seja, a formação de uma memória multimídia.

1.1.6 Instantaneidade ou Atualização Contínua
As constantes atualizações tecnológicas têm provocado uma permanente
evolução na velocidade com que as informações são transmitidas e processadas ou absorvidas.
Isto tem feito com que os indivíduos, pressionados por um mercado voraz, busquem cada vez
mais informações, primando pela instantaneidade de notícia.
O jornalismo online passou a explorar esta necessidade, oferecendo serviços de
atualização contínua, por meio de sessões de últimas notícias ou ao vivo, que em alguns casos
são atualizadas a cada minuto, trazendo informações sobre fatos diversos (MIELNICZUK,
2003a). Alguns jornais, com é o caso de O Estado de São Paulo, já começam a oferecer
opções de atualização contínua também com relação às imagens, com a seção Ultimas Fotos,
em que as fotos vão sendo disponibilizadas ao longo do dia, na medida em que chegam à
redação.
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1.2 Evolução do Jornalismo Online e suas Interfaces
A historia do Jornalismo online é caracterizada por Silva Júnior (2000) em três
estágios: o transpositivo, marcado pela transposição pura e simples do conteúdo impresso para
exibição em páginas web, atualizadas diariamente, de acordo com o fechamento da edição
impressa; o perceptivo, que apesar de ainda permanecer o caráter transpositivo, há a
percepção por parte dos veículos, de elementos pertinentes a uma organização da notícia na
rede; e, o hipermidiático, que intensifica o uso de recursos hipertextuais e a convergência
entre diferentes suportes.
Em proposta semelhante, Palacios et al. (2002) retratam o desenvolvimento do
jornalismo digital em três fases, denominadas por Mielniczuk (2003b) como três gerações do
webjornalismo:
Primeira Geração: esse período foi marcado pelo ingresso dos grandes jornais
impressos, que buscavam garantir seu lugar no novo meio, a web. A prática era a reprodução
dos conteúdos das versões impressas, publicando as principais matérias de algumas editorias,
sem a preocupação em explorar as potencialidades intrínsecas do novo suporte.
Segunda Geração: apesar de ainda bastante vinculado ao jornal impresso, nesse
momento o jornalismo online começa a explorar algumas características da Internet, como o
e-mail e os fóruns de discussão, o hipertexto passa a ser mais explorado e surgem as seções de
últimas notícias.
Terceira Geração: no jornalismo de terceira geração, começam a surgir
conteúdos voltados exclusivamente à versão online, tendo como exemplo o MSNBC
(www.msnbc.com), uma fusão entre a Microsoft e NBC, duas empresas que não mantinham
uma relação direta com o jornalismo impresso. Neste período, os jornais lançam mão de
outras tecnologias que começam a ser difundidas na web, como o auxílio de diversos recursos
multimídia para a narração de fatos jornalísticos, abrangendo animações, áudio e/ou vídeo.
Ainda são ampliados os usos de Enquetes, fóruns de discussão e chats, agregando a
participação de personalidades públicas. Como o conteúdo é elaborado para o próprio jornal
online, a atualização passa a ser contínua e não relegada apenas à seção de últimas notícias,
rompendo com a estrutura tradicional de temporalidade.
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No processo de evolução do jornalismo online, as interfaces utilizadas
passaram por diversos formatos e constantes atualizações. Vamos então observar como isso se
deu em alguns momentos na história da web, focando principalmente na interface do JB
Online, nosso objeto de estudo.
As primeiras versões de diversos jornais online, classificados como produtos
de primeira geração, eram marcadas por um layout que pouco explorava os espaços
disponíveis na tela, não havendo um bom dimensionamento entre as informações textuais e
imagéticas. O The New York Times, estabelecia claramente a finalidade de cada área na
página, enquanto A Tarde Online dispunha as informações de forma desordenada, sem
estabelecer uma ordem ou ritmo de leitura para o leitor-usuário. Ao mesmo tempo, o JB
Online limitava-se a expor algumas de suas manchetes, não transmitindo ao leitor a
abrangência de seu conteúdo disponibilizado na web.
As fontes não possuíam um tamanho padrão, utilizando-se de tipos variados,
alternando com fontes serifadas, que não são adequadas à leitura em tela. O The New York
Times prossegue nesta abordagem, usando fontes com serifas até os dias atuais.
A publicidade era pouco explorada, havendo apenas algumas tímidas
iniciativas. Apesar de pouca publicidade, as páginas contavam com diversos elementos
estranhos aos objetivos da interface ou elementos redundantes desnecessários, a exemplo dos
ícones da infoseek no A Tarde Online, que competiam com a notícia, sendo uma das primeiras
informações apresentadas ao usuário, sem deixar claro se eram seções do jornal ou espaços
publicitários.
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Figura 5

página inicial dos Jornais A Tarde Online, JB Online e The New York Times em 1996

Com o passar do tempo, o acúmulo de experiência e o surgimento de novos
softwares para edição para web e de mais profissionais habilitados para atuação na área de
webdesign, as interfaces sofrem constantes modificações no sentido de melhor organizar as
informações, além de oferecer uma maior gama de conteúdo e serviços aos leitores.
No caso do JB Online, podemos destacar a evolução de sua interface, que em
1998 apresenta um menu com maior número de opções, agregando outros serviços como
seções de cartas, e-mail, bate-papo e incluindo o mecanismo de memória com as ferramentas
de busca e pesquisa. Passa também a utilizar uma coluna do lado direito da interface para
enfatizar outras seções do jornal, como o Curta Viagem e o Achei! Informática.
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A interface de 1998 mantém a linha de 1996 na apresentação das principais
notícias, exibindo apenas alguns links, sem apresentar nenhum detalhamento sobre o seu
conteúdo. Isso só é corrigido na versão de 2000, que além de descrever os links, os conectam
com rótulos informando a que seções pertencem. Esta nova interface insere, ainda, uma seção
de notícias de Tempo Real e um Módulo de Pesquisa de opinião.

Figura 6

Página inicial do JB Online em 12/1998 e 11/2000

Em 2001, o JB Online faz uma mudança radical no seu layout, dando maior
ênfase à notícia, alternando para outro conjunto de cores, com maior uso da cor azul e
destaques em vermelho para as últimas notícias. Contudo, opta por situar o menu na parte
inferior da tela, deixando-o fora do campo visual do leitor, que inicia a leitura pela parte
superior da tela. Essa disposição é rapidamente corrigida, pois em 2002, passa novamente por
uma atualização completa, passando a ter duas áreas de menus, uma voltada à versão online e
outra relativa à versão impressa do Jornal do Brasil.
A interface de 2002, dá ao JB Online uma melhor delimitação de espaços,
utilizando cores para identificar caixas que contêm elementos distintos, além de utilizar fios e
rótulos para o agrupamento de notícias, suas seções e detalhamentos. Nesse momento, é
criada a Área do Leitor, que permite um ensaio de personalização pelo fornecimento por email de notícias de colunas selecionadas pelo leitor.
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Figura 7

Página inicial do JB Online em 10/2001 e 08/2002

Nas versões seguintes de sua interface, o JB Online mantém os mecanismos de
interação já utilizados, agregando o Fórum de Discussão e modificando novamente o código
de cores da interface. Em 2003, passa a utilizar um menu horizontal, com uma lista suspensa
de opções, sensível ao mouse. Essa abordagem, é abandonada em 2005, quando o menu
horizontal passa a ser usado para acesso a outros mecanismos, como Área do Leitor, pesquisa
e classificados.
O menu da versão online, é remetido para a coluna esquerda da tela e a versão
impressa adquire uma caixa de destaque, ressaltada pela cor cinza, do lado direito da tela. As
notícias de tempo Real são valorizadas passando a se localizar no lado esquerdo da tela,
abrindo a lista de opções do menu principal.

Figura 8

Página inicial do JB Online 12/2003 e 10/2005
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Até o momento atual, o JB Online e grande parte dos jornais presentes na web
ainda se caracterizam como produtos de segunda geração. Apesar do JB Online dissociar o
conteúdo da versão impressa do conteúdo da versão online, ainda nota-se uma forte ligação ao
impresso, o que pode ser visto ao acessar links que supostamente seriam da versão online e
ser levado a notícias da versão impressa. O mesmo não acontece com jornais como o Folha
Online, que podemos considerar como de terceira geração, já que extrapola a idéia de uma
versão para web do jornal impresso. A única referência que mantém para o impresso é um
banner que dirige o leitor claramente para a reprodução online do conteúdo impresso.

Figura 9

Página inicial dos jornais The New York Times, Folha Online, El Mundo e Le Monde em

10/2005

Outros jornais online parecem ter seguido um caminho semelhante ao JB
Online na evolução de sua interface, partindo de um conjunto limitado de informações,
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ocupando apenas a parte superior da tela, sem rolagem, chegando a um formato semelhante na
distribuição das informações, seguindo uma mesma linha de desenvolvimento, apesar de
manterem suas singularidades. Naturalmente, a interface é apenas um dos aspectos na
caracterização de um jornal online, em termos de seu enquadramento nas chamadas fases ou
gerações. No entanto, ainda assim é interessante notar que mesmo apresentando outros
elementos de terceira fase (como o uso de banco de dados, por exemplo, ou grande uso de
multimidialidade e interações) um jornal online pode manter, visualmente, um padrão mais
característico da segunda fase ou geração.
A evolução das interfaces do jornalismo online mostra um progresso na forma
como as informações são apresentadas para o leitor. Muito mais do que o surgimento de
novas tecnologias que tornaram mais fácil a criação de páginas web e o constante
aprimoramento de seus layouts, há uma entendimento diferenciado sobre a relação com o
leitor.
Nas primeiras interfaces, o leitor precisava gastar algum tempo buscando a
informação desejada, como um prêmio por ter direito a acessar o conteúdo na web.
Atualmente, é preciso que a informação o atraia, as opções disponíveis devem estar
apresentadas claramente, sob o risco de perdê-lo para um site concorrente.
Além disso, a quantidade de informações e a variedade de mecanismos de
interação disponíveis, clamam por algum tipo de organização que lhes proporcione
visibilidade e guiem o usuário na sua localização e utilização. O leitor não deve percorrer
longos caminhos, nem ser levado a situações que não compreenda ou não possa resolver. A
interface deve ajudá-lo a saber onde está e para onde pode ir, deve permitir que possíveis
erros sejam claramente informados e facilmente solucionados.
Diante disso e tendo caracterizado os principais elementos que vão fazer parte
de nossa análise de interfaces do jornalismo online, discutiremos, no próximo capítulo,
aspectos que devem ser observados na elaboração de interfaces gráficas para que um sistema
computacional possa ser considerado usável, possibilitando que o usuário alcance seus
objetivos da melhor forma possível. Abordaremos ainda, técnicas que podem auxiliar na
identificação de problemas existentes em interfaces, que comprometam de alguma forma a
relação entre sistema e usuário, podendo ser aplicada tanto na fase de projeto, como em
interfaces já existentes.
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CAPÍTULO 2 - USABILIDADE E SEUS MÉTODOS DE
AVALIAÇÃO
O mundo virtual, ou digital, é configurado por um complexo de dados
representados por zeros e uns, que sob uma lógica pré-determinada são ordenados,
seqüenciados e sistematizados, dando-lhes uma forma passível de interpretação por seus
leitores, os usuários de um objeto que estabelece uma ponte entre o físico e o virtual5, como
um portal que se abre para uma outra dimensão.
A interface torna o mundo prolífico e invisível dos zeros e uns perceptível para nós.
Há poucos atos criativos na vida contemporânea mais significativos do que esse, e
poucos com conseqüências sociais tão amplas. (JOHNSON, 2001. p.19)

A possibilidade de uma cultura que tem como uma de suas camadas o virtual
(MANOVICH, 2002) tem sido baseada em linguagens próprias, cujo domínio se constitui em
um pré-requisito para ingresso nesse ambiente digital. Aí está o desafio, permitir que esta
relação seja pautada por códigos simples, já presentes no mundo físico, possibilitando ao
usuário interagir de forma mais transparente. Isso pode ser notado, no desenvolvimento
recente da informática, onde temos evoluído em direção a um diálogo mais natural entre a
máquina e homem. Embora ainda haja muito a ser feito, o rompimento com a interação
baseada em texto, repleto de códigos para cada ação a ser realizada e diferentes a depender do
contexto, permitiu que a informática deixasse de ser uma técnica restrita aos especialistas da
área, sendo propagada para a população em geral.
Com o advento das interfaces gráficas na década de 80, a imagem, elemento há
muito consagrado na comunicação humana, passa a integrar a mediação entre o homem e os
computadores pelo uso de signos icônicos representando ações a serem desenvolvidas no
ambiente computacional (SILVA, 1998), baseando-se numa relação semântica, caracterizada
por significado e expressão (JOHNSON, 2001). Além disso, ressaltou a necessidade de
observar detalhes que influenciam a interação homem-máquina (IHC) no ambiente digital.

5

Utilizamos em vários momentos, na seqüência do texto, a expressão mundo real para denominar o mundo
físico, devido a ser apresentado desta forma na literatura especializada na área de nosso estudo. Porém,
entendemos que a oposição virtual x real falseia a situação hoje existente, onde o real é constituído tão
fortemente do físico como do virtual.
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Aberta a possibilidade concreta de exploração da imagem, passa-se a buscar
formas de aproximar a representação do mundo digital em função da representação do mundo
físico, criando uma transição mais fácil no entendimento da lógica de navegação do mundo
virtual.
[...] No entanto, um sistema não consegue nunca ser uma representação perfeita do
"mundo real", podendo apresentar abstrações incorretas e inconsistências na
codificação dos procedimentos, pois o "mundo real" é sempre mais complexo que a
abstração que gerou o sistema. Na verdade, um sistema técnico nunca chega a estado
totalmente acabado (Simondon diria concreto) e por isso necessita sempre de
atualizações. (FRANCO, 2003. p.55)

A metáfora do desktop, desenvolvida pela Apple, introduz elementos de
interface que utilizamos até hoje, como menus, ícones, pastas e lixeira. Apesar disso, não é
ainda o ideal para qualquer contexto. O próprio nome desktop nos remete a representação de
uma ambiente de escritório, sendo portanto facilmente assimilada por aqueles que tem ligação
com esta realidade.
No entanto, já que a informática extrapolou os limites do escritório, avançando
em direção as residências e a todo tipo de ambiente freqüentado por seres humanos de
diferentes idades e singularidades, temos que analisar se esta é a metáfora ideal para a sua
inserção no mundo virtual. Será que a adaptação do homem do campo é tão natural, quanto os
demais? Será que a informática está preparada para a inclusão da maior parte da população
mundial, hoje excluída?
Nesse contexto, podemos dizer que a usabilidade colabora para o
desenvolvimento de interfaces que permitam que os objetos técnicos envolvidos sejam
utilizados pelo homem de forma transparente e automática, repercutindo não apenas como
uma extensão do seu corpo (MCLUHAN, 1964), mas como uma quebra de horizontes, uma
desconexão momentânea da realidade externa, uma extensão de seu mundo físico, mesmo que
ainda não pautada por avançados mecanismos de realidade virtual.

2.1 O Desenvolvimento de Interfaces Gráficas
As interfaces gráficas surgiram na década 80, substituindo as interfaces de
texto, até então dominantes, onde o usuário interagia com o computador por meio de
comandos escritos, o que dificultava a sua utilização por pessoas leigas, devido à necessidade
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de decorar estes comandos e ainda conhecer todas as suas particularidades (STEFANELLI,
2002).
A utilização de recursos gráficos para navegação e localização de informações
favorece a memória humana, pois conseguimos reter muito mais informações visuais que
informações textuais (JOHNSON, 2001), o que nos faz compreender “bem melhor tudo
aquilo que esteja organizado de acordo com relações espaciais” (LÉVY, 1993 p.40).
Mesmo não tendo noção da sua importância, ou de sua complexidade, as
interfaces têm se tornado cada vez mais presentes no cotidiano pessoal e profissional do
homem contemporâneo. Sua definição pode ser baseada em várias vertentes do saber,
entretanto seja à luz da semiótica, da ergonomia ou da engenharia de software, sua
característica principal está em possibilitar a interação entre o homem e o computador, como
ratificam alguns autores:
[...] Interface é a zona de comunicação em que se realiza a interação entre o usuário
e o programa. Nela estão contidos os tipos de mensagens compreensíveis pelos
usuários (verbais, icônicas, pictóricas ou sonoras) e pelo programa (verbais, gráficas,
sinais elétricos e outras), os dispositivos de entrada e saída de dados que estão
disponíveis para a troca de mensagens (teclado, mouse, tela do monitor, microfone)
e ainda as zonas de comunicação habilitadas em cada dispositivo (as teclas no
teclado, os menus no monitor, barras de tarefas, área de trabalho) (GALVIS (1992)
apud SILVA, 1998 p.34.).
[...] um dispositivo que serve de limite comum a duas entidades comunicantes,
exprimindo-se por uma linguagem específica (sinal elétrico, movimento, língua
natural). Além de assegurar a conexão física, o sistema deve permitir a tradução de
uma linguagem (formalismo) para outra (o). No caso da Interface homemComputador (IHC), trata-se de fazer a conexão entre a imagem externa do sistema e
o sistema sensório-motor e cognitivo do homem. (COUTAZ (1990) apud SILVA,
1998 p.34.).

Para Beltrán (2002), uma interface inspira sentimentos de rejeição e aceitação
que determinam a maneira como o usuário irá se comportar diante de um sistema
computacional. Segundo o mesmo autor, 86% das pessoas que decidem abandonar o uso de
um programa, fazem-no devido à interface.
As interfaces podem ser baseadas em diversos estilos que, de acordo com sua
finalidade e público alvo, colaboram para o desenvolvimento de tarefas para as quais o
sistema computacional foi projetado. Dentre eles, Dix et al. (2004) relaciona como os mais
comuns: interface de linha de comando, seleção de menus, linguagem natural,
pergunta/resposta, formulários,WIMP, apontar e clicar e interfaces tridimensionais.
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GERAÇÃO TECNOLOGIA
TERMINAL
-1945
pré-história
1945-1955
pioneira
1955-1965
histórica
1965-1980
tradicional

1980-1995
moderna
1995futura

Quadro 1

TIPO DE
USUARIOS

IMAGEM
COMERCIAL

PARADIGMA DE
INTERFACE DE
USUÁRIO

Leitura de luzes
Os próprios
que piscam e
inventores
cartões perfurados

Nenhuma
(computadores não
saíam dos
laboratórios)

Nenhum

TTY. Usados
Especialistas e
apenas nos centros pioneiros
de computação

Computador como
uma máquina para
cálculos

Programação,
batch

Terminais de linha Tecnocratas,
Computador como
glass TTY
profissionais de um processador de
computação
informação

Linguagens de
comando

Terminais full
screen, caracteres
alfanuméricos.
Acesso remoto
bastante comum

Menus hierárquicos
e preenchimento de
formulários

Grupos
especializados
sem
conhecimento
computacional
(caixas
automáticos,
p.ex)

Mecanização das
atividades
repetitivas e não
criativas

Displays gráficos, Profissionais de Computador como
estações de
todo tipo e
uma ferramenta
trabalho portáteis curiosos

WIMP (Windows,
Icons, Menus e
Point devices)

Dynabook, E/S
multimídia,
portabilidade
simples

Interfaces não
baseadas em
comandos

Todas as
pessoas

computador como
um aparelho
eletrônico

Geração de computadores e de interfaces de usuários, adaptado de NIELSEN (1993. p.50)

No quadro acima, podemos notar a evolução da informática e do estilo de
interfaces utilizadas e relacioná-las com a mudança do tipo de usuários envolvidos. A
informática deixa de estar restrita aos laboratórios e profissionais especializados e passa a
fazer parte do cotidiano.
No entanto, apesar das interfaces seguirem um estilo determinado, ainda há
inúmeros aspectos que podem ser personalizados para que se estabeleça interação entre o
usuário e o sistema computacional, que vão de diferentes soluções para a realização de ações
simples ou complexas à necessidade de proporcionar sensação de bem-estar a seus usuários.
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Radfahrer (1999) ressalta que, não basta a interface possuir um visual
agradável, seu papel está em realizar a transição entre o físico e o digital, para tanto deve ser
transparente, invisível, natural, intuitiva e prática. Hix e Hartson (1993) corroboram a esta
afirmação, destacando que as interfaces devem, ainda, ser fáceis de usar e aprender, possuir
taxa mínima de erro e recordação rápida. Uma interface que esteja em consonância com
preceitos como esses pode cumprir o seu papel nas operações de transcodificação e de
administração dos fluxos de informação (LÉVY, 1993).
Segundo Matias (1995), o desenvolvimento de interfaces por profissionais
exclusivamente de informática pode gerar conflito com as expectativas dos usuários, que
buscam simplicidade e facilidade de uso e enfrentam problemas com a densidade
informacional das interfaces dos sistemas computacionais.
Porém, há de se observar que muitos softwares possuem informações em
demasia por serem voltados a uma grande variedade de usuários6, gerando assim uma
insatisfação com tais elementos excedentes por sequer compreenderem sua funcionalidade.
No entanto cabe ao desenvolvedor buscar soluções que minimizem estes efeitos.
Portanto, o desenvolvimento de interfaces gráficas é uma tarefa que necessita
do envolvimento de uma equipe multiprofissional que, cuidadosamente, deve observar todos
os fatores que possam influenciar a sua usabilidade sem, contudo, deixar de levar em conta
questões de portabilidade7 e manutenibilidade8 (CYBIS et al., 1998; MATIAS, 1995).
Ascencio (2000), destaca que para a promoção de uma melhor interação
homem-máquina, as interfaces devem possuir características como diversidade, complacência,
eficiência, conveniência, flexibilidade, consistência, prestatividade, naturalidade, satisfação e
passividade.
•

Diversidade: deve estar preparada para atender a uma grande diversidade de
usuários, adaptando-se às necessidades individuais mantendo uma linguagem
única de interação.

6

Exemplos típicos desse tipo de software são o Photoshop, o Word e o Excel, que funcionando em diferentes
graus de sofisticação, atendem a uma vasta gama de usuários, muitos dos quais utilizam apenas uma fração de
suas potencialidades.
7
É a capacidade que um programa tem de ser utilizado em diferentes plataformas de hardware e de sistemas
operacionais.
8
Representa o esforço necessário para remover defeitos de Softwares,
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•

Complacência: Todo indivíduo pode cometer erros, assim, a interface deve ser
complacente, ou seja, prever os possíveis erros e recuperá-los, buscando uma
solução automática, ou em último caso, avisar ao usuário o que ocorreu e como
proceder para resolver tais problemas.

•

Eficiência: a interface deve prover meios para que o usuário tenha o menor
esforço possível, automatizando tarefas repetitivas ou exaustivas para o usuário.

•

Conveniência: o acesso aos recursos do sistema computacional deve ser fornecido
com o menor número de interações possíveis, ou seja, de forma simples e rápida,
não sendo necessário abrir vários menus e janelas para realizar uma tarefa.

•

Flexibilidade: a interface deve possibilitar mais de uma forma de acesso aos
recursos do sistema, permitindo assim, atender à diversidade de usuários e ainda
dar-lhes a opção de escolher a maneira como preferem realizar uma determinada
operação.

•

Consistência: a interface deve ser de fácil aprendizagem e manter um padrão de
normas e regras em todo o sistema e, quando possível, manter a mesma interface
para diferentes sistemas computacionais, evitando que o usuário tenha que
reaprender pontos semelhantes entre estes diferentes sistemas. A padronização
criada pelo ambiente Windows é um exemplo de consistência. Nos sistemas em
MS-DOS, cada programa tinha uma interface completamente diferente, operações
básicas como entrar e sair do sistema, muitas vezes, tinham regras diferenciadas.

•

Prestatividade: A interface deve prover ajuda de forma clara e precisa, com uma
linguagem fácil, baseada nos conceitos e regras comuns ao que o usuário já está
familiarizado. Sempre que for solicitada, ou quando o sistema perceber que o
usuário está com problemas, a ajuda deve ser fornecida.

•

Imitação: A interface deve buscar, ao máximo, utilizar uma linguagem próxima à
de seu público alvo, utilizando-se de descrições, explanações, analogias e
exemplos.

•

Naturalidade: A interface deve se comunicar com o usuário por meio de uma
linguagem baseada apenas em requisitos inerentes à operação que está sendo
realizada.
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•

Satisfação: A interface deve perseguir a satisfação do usuário, evitando sua
desmotivação. Isto significa que, deve ser fácil, rápida e prestativa.

•

Passividade: O controle da tarefa deve ser do usuário, o sistema deve se adaptar às
suas necessidade de maneira que a interface assuma uma posição passiva, se
tornando o máximo possível transparente e invisível.
Assim, é possível perceber que o desenvolvimento de interfaces de qualidade

envolve muito mais questões a serem discutidas do que simplesmente dispor elementos em
uma tela de computador. Sua criação demanda um processo de planejamento e projeto que
deve envolver uma equipe multidisciplinar e integrada, que estará atenta às diversas
características e necessidades, que devem ser atendidas para uma melhor performance do
usuário.

2.2 IHC – Uma Abordagem Multidisciplinar
O termo Interação Homem-Computador (IHC) nasceu em meados dos anos 80,
abrangendo muito mais do que o projeto de interfaces, relacionando tudo que estiver
envolvido na interação entre usuários e computadores, seja aspectos físicos, psicológicos,
práticas de trabalho, relações sociais, saúde, dentre outros.
Rocha e Baranauskas (2003) definem a IHC como uma “disciplina preocupada
com o design, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para uso
humano e com o estudo dos principais fenômenos ao redor deles” (p.14-15). As mesmas
autoras reforçam que a IHC se faz importante para a elaboração de interfaces para qualquer
tipo de sistema, seja ele focado em aspectos de segurança, administrativos, operacionais ou de
entretenimento.
Dentro dessa visão podemos destacar a importância da IHC para nosso objeto
de estudo, o jornalismo online, onde devem ser observados diversos fatores que podem
influenciar a atenção do leitor, sua disposição em continuar lendo e até mesmo na forma como
as informações poderão ser absorvidas.
Assim, de acordo com Santos (2000) e Correia e Pequini (2005) ressaltamos a
natureza multidisciplinar da IHC. O seu alcance irá variar a partir do contexto em que está
envolvida e da abordagem que os profissionais irão implementar.
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Figura 10

Disciplinas relacionadas à IHC (PREECE, 1997)

Nesse sentido, Preece (1997) relaciona um conjunto de disciplinas que
interagem com a IHC. No entanto, esse elenco de disciplinas pode ser adaptado de acordo
com a situação aplicada, como sugerido por Booth (1989), demonstrando que a ergonomia e a
ciência cognitiva9 são as de maior participação em estudos de IHC.

9

A ciência cognitiva visa apresentar modelos simbólicos-computacionais das atividades mentais, sendo
estudados os modelos mentais, a memória, a percepção, raciocínio e aprendizagem e o curso das ações
(CARDOSO, 2000).
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Figura 11

Relação entre disciplinas e áreas de abrangência da IHC (Santos, 2000 adaptado de Booth,

1989)

Diante desse cenário, constatamos que o desenvolvimento de interfaces não
pode ser subestimado, muitas variáveis estão envolvidas nesse processo, o que faz com que o
investimento na produção da interface deva ser significativo no orçamento do projeto.

2.3 Conceituando Usabilidade
Como vimos a IHC está voltada para a produção de sistemas que estejam em
consonância com as necessidades do usuário e seu ambiente, além de prover segurança e
funcionalidade. Dentro deste contexto, a aceitabilidade do sistema estará relacionada a duas
importantes características: a utilidade, ou seja, se atinge os objetivos propostos para o
sistema, e a usabilidade, ligada a quão bem os usuários podem exercer tais objetivos, sem que
para isto tenha que fazer grande esforço para se adequar aos requisitos do sistema (ROCHA;
BARANAUSKAS, 2003)
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Santos (2000) entende usabilidade como a “capacidade, em termos funcionais,
humanos, de um sistema ser usado facilmente e com eficiência pelo usuário” (p.21). Sistema
por ele compreendido como todo equipamento e mobiliário envolvidos no ambiente de
trabalho, o que no nosso caso, devido aos objetivos da pesquisa, iremos abstrair apenas para a
os sistemas computacionais, em especial os sites da web voltados a conteúdo jornalístico.
A ISO 9241-11 de 1998 (ABNT, 2002 p.19), que trata das orientações sobre
usabilidade em trabalhos de escritórios com computadores, define usabilidade como a
“capacidade de um produto ser facilmente usado” e considerando-a uma Qualidade de
Software pode ser entendida com um “conjunto de atributos que evidenciam o esforço
necessário para se poder utilizar o software, bem como o julgamento individual desse uso, por
um conjunto explícito ou implícito de usuários”.
A usabilidade tem suas origens ligadas à Ciência Cognitiva, que até a década
de 80 usava o termo user-friendly (amigável) para identificar os sistemas que possibilitavam
satisfação ao usuário. Este foi abandonado por ser considerado muito vago e excessivamente
subjetivo (DIAS, 2003).
Pela própria definição, podemos notar que usabilidade é permeada por
características subjetivas, que podem divergir entre usuários ou grupos de usuários. Portanto,
não existe uma receita única para se desenvolver um software perfeito no âmbito da
usabilidade, pois ela estará relacionada à “Medida na qual um produto pode ser usado por
usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação
em um contexto específico de uso” (ABNT, 2002 p.3). Nesse sentido, um mesmo software
pode estar adequado para um grupo de usuários, mas inadequado para um grupo com
diferentes características e/ou objetivos.
Apesar do caráter subjetivo, várias medidas objetivas podem ser utilizadas para
determinar satisfação do usuário em contextos e objetivos específicos. Assim, podemos
identificar um conjunto de componentes que descrevem o conceito de usabilidade:
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Figura 12

Estrutura de Usabilidade (ABNT, 2002)

Esse esquema reforça que para um sistema computacional ser considerado
usável, há muito mais que atingir o resultado pretendido. É preciso que satisfaça o usuário,
como toda sua subjetividade, de forma eficaz e eficiente. Para tanto, é preciso que sejam
considerados, e é bom ser redundante ao reforçar este aspecto, as características dos usuários,
das tarefas, da infra-estrutura envolvida e do ambiente em que se dará a interação.
Um software pode ser dito eficaz se ele atingir os objetivos para o qual foi
projetado. No entanto, pode não ser eficiente, caso consuma muito tempo para a realização da
tarefa, ou mesmo, caso ocupe espaço desnecessário na memória ou no disco rígido. Assim,
para ser eficiente, não basta chegar aos resultados, é preciso que isso seja feito com o melhor
aproveitamento possível dos recursos disponíveis.
Por exemplo, em um jornal online, um usuário poderia localizar uma notícia
veiculada em uma edição anterior, navegando por cada uma das edições passadas à procura da
informação. Ele iria encontrar, mas isso demandaria muito tempo e desgaste, no entanto, seria
eficaz, atingiu seu objetivo. Enquanto, poderia utilizar uma ferramenta de busca, indicar as
palavras-chave e ir diretamente à notícia desejada. Assim, além de eficaz, seria eficiente.
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Preece, Rogers e Sharp (2005), abordam as variáveis envolvidas no design de
interação agrupadas por dois tipos de metas: as de usabilidade e as decorrentes da experiência
do usuário.
divertido

satisfatório

Emocionalmente
adequado

Eficaz
no uso
agradável

Fácil de
lembrar
como usar

Eficiente
no uso
compensador
Metas de
Usabilidade

interessante
Fácil de
entender
De boa utilidade
proveitoso

Seguro
no uso

Incentivador de
criatividade

Esteticamente
apreciável
motivador

Figura 13

Metas de usabilidade e metas decorrentes da experiência do usuário (PREECE; ROGERS;

SHARP, 2005)

Dessa forma as autoras estabelecem dois níveis de mensuração que podem ser
realizados, um mais objetivo e outro menos claramente definido. Assim, para dar conta deste
vasto conjunto de elementos a serem analisados para a construção de interfaces, é preciso que
a academia se envolva no desenvolvimento de estudos que nos permita melhor entender o
comportamento destas características de forma isolada e em conjunto.
Não dispomos no Brasil de cursos de mestrado ou doutorado dedicados a área
de ergonomia, assim, os estudos sobre usabilidade surgem como parte de linhas de pesquisas
de cursos das áreas de design, arquitetura, engenharia de produção e informática. Podemos
citar como pioneiros a Universidade Federal de Santa Catarina, com o Laboratório de
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Utilizabilidade (LabiUtil) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com o
Laboratório de Ergonomia e Usabilidade de Interfaces em Sistemas Humano-Tecnologia
(LEUI), além de outros grupos de pesquisa, em instituições como a Universidade de Brasília
(UnB), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE). Diante disso, Memória e Mont’alvão (2004), constatam que a grande parte das
empresas que produzem websites no Brasil não focam seus projetos na experiência dos
usuários, afora algumas iniciativas de sucesso partindo do mercado, a produção para a área de
usabilidade tem origem na comunidade acadêmica.
Rocha e Baranauskas (2003) ressaltam que existem duas maneiras para se
desenvolver projetos para a web: uma artística e outra voltada a resolver o problema do
usuário. É importante destacar que a usabilidade não visa exterminar os projetos baseados na
visão artística, mesmo porque são adequados a determinados contextos. Contudo, nos projetos
onde a facilidade de uso é um instrumento fundamental para conquistar o usuário ou quando
esta característica pode interferir nos resultados pretendidos ao interagir com o sistema, a
usabilidade deve ser garantida. Para que isso aconteça, diversos autores trazem princípios,
critérios e recomendações que devem ser observados durante o desenvolvimento da interface.
Nesse sentido, Bastien e Scapin (1993) apresentam oito critérios que
determinam a ergonomia de interfaces: a condução, a carga de trabalho, o controle explícito, a
adaptabilidade, a gestão de erros, a homogeneidade/coerência, o significado dos códigos e
denominações e, finalmente, a compatibilidade.
•

Condução: É característica de um software orientar, informar e conduzir o usuário
na interação com o computador, por meio de mensagens, alarmes, dentre outros.
Neste processo de condução, a interface deve prover meios para que o usuário
tenha sempre a ciência de sua localização numa seqüência de interações, além de
conhecer as ações que lhe são permitidas e suas conseqüências e, dispor de
informações complementares sempre que for demandado pelo usuário.

•

Carga de trabalho: A carga de trabalho cognitivo para o usuário deve ser
minimizada, ou seja, as informações dispostas não devem necessitar de esforço
para seu entendimento, quanto mais concisas e claras, menor será o tempo de
leitura e a ocorrência de erros. Neste sentido, o número de entradas e passos a
serem executados, devem ser reduzidos ao máximo, evitando-se numerosas e
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complexas ações para se atingir um objetivo, além de reduzir a densidade
informacional, aumentando a performance do usuário do sistema.
•

Controle Explícito: O usuário deve possuir o controle sobre processamento do
sistema e isto deve estar explícito, ou seja, o software deve responder de forma
obediente às solicitações do usuário, executando apenas as ações solicitadas e
somente quando ele requisitar. O controle total do processamento do sistema
implica em dar ao usuário a possibilidade de ativar, interromper, cancelar
suspender e continuar uma determinada ação. Assim, as possíveis ações do usuário
devem ser antecipadas e um tratamento adequado deve ser previsto. Isto favorece a
aprendizagem do sistema e a redução de erros, pois o usuário tem a previsibilidade
das ações e conseqüências do sistema.

•

Adaptabilidade: Uma interface não pode ser preparada para atender a toda
variedade de usuário de uma única forma. É preciso que ela tenha meios para
identificar o perfil do usuário e oferecer recursos e facilidades de acordo com a
experiência de cada indivíduo. Quanto mais inteligente for a interface no quesito
de adaptabilidade, melhor será sua relação no diálogo como usuário.
Uma interface flexível deve dispor de mais de uma forma de executar uma
determinada ação, favorecendo que o usuário possa escolher aquela com a qual se
sente mais confortável, e ainda permitindo que usuários menos experientes
possam, com o tempo, utilizar vias de acesso mais rápidas de acordo com sua
aprendizagem e experiência com o sistema, visto que progressivamente irá
necessitar de menor carga informativa.

•

Gestão de Erros: A gestão de erros está relacionada a todas as formas de se evitar
ou reduzir a ocorrência de erros. Para isto o sistema deve estar preparado para se
proteger contra erros, emitir mensagens de erro com qualidade e proceder a
recuperação de erros ocorridos. Isso implica em detectar a ocorrência de erros na
entrada de dados, informando ao usuário de forma clara e concisa seu motivo e
como corrigi-lo e, quando possível, realizar a correção automática do erro.

•

Homogeneidade/Coerência: Deve haver uma padronização para os códigos,
denominações e formatos usados na interface, mantendo o mesmo padrão para o
mesmo contexto e padrões diferentes para contextos diferentes. Isto facilita a
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aprendizagem, diminui a ocorrência de erros, e facilita a localização de
informações, por dispor de uma linguagem única que pode ser reconhecida
facilmente pelo usuário.
•

Significado dos Códigos e Denominações: A linguagem utilizada para o diálogo
com o usuário deve ser o mais próxima possível da realidade do indivíduo,
utilizando-se termos, códigos e denominações de fácil recordação, reconhecimento
e entendimento de seu significado. Devem ainda manter uma correspondência
exata entre o significado que é transmitido e a ação que será executada.

•

Compatibilidade: Deve haver compatibilidade entre diferentes ambientes e
aplicações que serão utilizadas pelos mesmos usuários, facilitando o aprendizado
dos distintos sistemas e permitindo uma migração mais confortável para outros
softwares, pois diminui o volume de informação a ser recodificada.
A compatibilidade refere-se ainda à relação entre as características do usuário e
das tarefas e a organização das saídas, das entradas e do diálogo de uma dada
aplicação. Isto significa que o sistema deve ser compatível com as necessidades do
usuário, seguindo a mesma organização e fluxo de informações que o usuário está
acostumado a utilizar.

A partir de Nielsen (2000a), Rocha e Baranauskas (2003) apresentam alguns
princípios que devem ser levados em conta para garantir a usabilidade de interfaces para a
web:
•

Clareza na arquitetura de informação: Deve estar claro para o usuário o
caminho que ele deve seguir para alcançar o objetivo pretendido. As informações
secundárias devem estar explicitamente categorizadas com tal, adquirindo um
status que as coloque em segundo plano em relação às informações prioritárias.
Alternativas como a apresentação de mapa do site podem auxiliar o usuário na
compreensão da forma como a informação está disposta no conjunto do site.

•

Facilidade de navegação: O usuário não deve percorrer um longo caminho para
localizar a informação desejada. Isso deve acontecer em no máximo três cliques.
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Percebe-se a necessidade de um bom planejamento e organização das informações
para atender a este princípio.
•

Simplicidade: Quanto mais simples for a interface, mais facilmente o usuário
localizará o que deseja. O excesso de animações, imagens, e outros recursos
desnecessários podem desviar a atenção do usuário do foco principal . No entanto,
não se deve confundir simplicidade com falta de informação, criando páginas com
pouco conteúdo que obrigam o usuário a um maior trabalho na busca da
informação, ferindo o princípio anterior. Vale ressaltar, que as diversas
possibilidades de recursos multimídia podem ser utilizadas sem implicar em uma
interface complexa, este princípio não visa negar a sua utilização, mas sim
disciplinar, estruturar e organizar.

•

Relevância de conteúdo: O conteúdo é fundamental para atrair e garantir a
atenção do usuário. No caso de conteúdos textuais, devem ser privilegiados os
textos concisos e objetivos, visto que os leitores em sua grande maioria
consideram cansativa a leitura na tela.

•

Manter a consistência: A consistência favorece o reconhecimento da interface e
suas principais características, permitindo que o usuário tenha maior facilidade na
localização de informações. Nesse sentido, a interface deve manter o padrão usado
para todas as páginas, como cores, fontes, agrupamentos de informações, dentre
outros.

•

Tempo Suportável: Fazer o usuário esperar pela carga de páginas pode provocar
seu desinteresse pelo site, levando-o a abandonar a interface.

•

Foco nos Usuários: Este princípio é uma compilação dos anteriores, visto que
ressalta a necessidade de valorizar os anseios do usuário na interação com a
interface.

2.4 Como Avaliar Usabilidade
Como vimos até agora, a usabilidade deve ser considerada como um
importante fator no desenvolvimento de interfaces desde a fase de projeto, levando-se em
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conta aspectos que devem ser observados por uma equipe multidisciplinar de profissionais
para que se alcance toda a extensão que o problema abrange.
Rocha e Baranauskas (2003) ressaltam que a usabilidade deve estar sendo
avaliada dentro de todo o ciclo de vida de um projeto, não podendo ser vista como uma fase
única a ser realizada apenas em um momento pontual. Nesse sentido, são diversas as técnicas
que podem ser utilizadas para garantir que o software em desenvolvimento possa ser
considerado usável, para tanto apresentam o modelo Estrela adaptado de Hix e Hartson
(1993), apontando a avaliação com um item central neste processo.
Análise da Tarefa
Análise Funcional

Implementação

Prototipação

AVALIAÇÃO

Especificação de
Requisitos

Design Conceitual
Design Formal

Figura 14

O Ciclo de Vida Estrela (adaptado de Hix e Hartson, 1993)

Mesmo concordando com as colocações anteriores, devemos levar em conta
que o processo de avaliação irá consumir recursos que poderão, em algum momento,
inviabilizar a sua realização, a depender da magnitude, riscos e outras variáveis, visto que
pode representar em torno de 1 a 10% do orçamento total do projeto. Ao mesmo tempo, a
implicação de grande volume de recursos na avaliação não deverá ter a pretensão de
desenvolver um sistema perfeito, pois o mesmo ainda deverá ser alvo de um processo de
avaliação contínua durante todo o seu ciclo de vida, efetuando-se os refinamentos exigidos
para atender às necessidades dos usuários (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003).
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Assim, iremos aqui discutir as principais técnicas de avaliação de usabilidade
existentes, suas características, indicações, vantagens e desvantagens. Estes métodos podem
ser agrupados em quatro tipos (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003):
1. Métodos de inspeção de usabilidade: não envolve usuários no processo
de avaliação;
2. Teste de usuários ou testes de usabilidade: é centrado no usuário;
3. Experimentos controlados: realizados em laboratórios, com controle de
todas as variáveis envolvidas;
4. Métodos de avaliação interpretativos: o usuário pode participar da
coleta e análise dos dados.
Dias (2003), acrescenta um quinto grupo, o baseado em modelos. Estes se
baseiam em modelos cognitivos, visando “prever a usabilidade de um sistema a partir de
modelos ou representações de sua interface e/ou de seus usuários” (p.83).
SCHOLTZ e CONSOLVO (2004) trazem a figura 15, relacionando os diversos
métodos de avaliação de usabilidade e o período em que surgiram na história da IHC, com
destaque para os primeiros laboratórios de usabilidade, em 1978, e a avaliação heurística, em
1990.

Figura 15

30 anos na história dos métodos de avaliação de usabilidade (SCHOLTZ; CONSOLVO,

2004).

Enfatizaremos ainda neste capítulo alguns métodos de inspeção, como: Revisão
de guias de recomendações, percurso cognitivo e a avaliação heurística e; os métodos de
testes de usuários, como: grupo focal, questionários de satisfação e pensando em voz alta.
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2.4.1 Métodos de Inspeção
Como vimos no tópico anterior, os métodos de inspeção são aqueles em que os
usuários são dispensados da análise, ou seja, os testes são realizados por profissionais que
precisarão ter um nível de conhecimento adequado ao método a ser aplicado. Dentre eles
estão:
1. Revisão de guias de recomendações
2. Percurso cognitivo
3. Avaliação heurística

2.4.1.1 Revisão de Guias de Recomendações e Estilos
Este método se baseia em efetuar a verificação de um conjunto de itens
(guidelines) relacionados a aspectos ergonômicos que devem ser observados para que sejam
identificados problemas gerais e repetitivos de usabilidade em uma interface. Dias (2003)
sugere que os resultados deste tipo de avaliação devem ser complementados por outros
métodos, como a avaliação heurística.
As guias podem ser classificadas como guias de estilos, envolvendo
características específicas de uma interface com objetivo de garantir a melhoria da
consistência; ou como guias de recomendações, de caráter genérico e público, com sugestões
para o desenvolvimento de uma interface usável. Diversas guias de estilo podem ser
encontradas, como mostra o Quadro 2:
Autor
IBM
IBM
Microsoft
Apple
Open Software
Foundation
PARIZOTTO
Quadro 2

Descrição
Common User Access Guidelines
Web Design guidelines
The Windows Interface: an application design
guide
Macintosh Human Interface Guidelines
OSF/Motif Style Guide

Publicação
1993
1999
1992

Guia de Estilos para Serviços de Informação em
ciência e tecnologia

1997

Guias de Estilos para Avaliação de Interfaces

1992
1992
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Dentre as guias de recomendações existentes, podemos apresentar as regras de
ouro de Shneiderman (1998), compostas por oito recomendações que abrangem questões
como consistência, apresentação de feedback ao usuário, prevenção e tratamento de erros,
dentre outras. Outro exemplo importante são os “critérios ergonômicos para avaliação de
interfaces homem-computador” (BASTIEN; SCAPIN, 1993), bastante utilizado pelo
Laboratório de Utilizabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, que deu origem ao
ErgoList (Figura 16), um sistema na web voltado para a inspeção sistemática da qualidade
ergonômica da interface com o usuário, composto por checklists com os referidos critérios e
recomendações .

Figura 16

Menu de questões do sistema Ergolist (http://www.labiutil.inf.ufsc.br/ergolist/)

A guia de recomendações para interfaces, de Smith e Mosier, publicado em
1986, se destaca como a mais extensa, contendo 944 recomendações. Sua abrangência o levou
a ser adotado com padrão internacional ISO, no entanto, isto prejudica sua aplicação, pois
muitos avaliadores encontram dificuldades para associar os problemas de usabilidade ao
grande número de recomendações existente (DIAS, 2003).
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2.4.1.2 Percurso Cognitivo
Este método visa identificar a facilidade de aprendizagem de uma determinada
interface, estando restrito apenas a este atributo de usabilidade. Fundamenta-se no fato dos
usuários preferirem aprender a usar um sistema por exploração, descobrindo as
potencialidades oferecidas na medida em que necessitem desempenhar alguma tarefa.
O avaliador irá percorrer a interface, simulando o usuário, de acordo com um
conjunto de tarefas específicas, pré-definidas pelo projetista do software, englobando aquelas
mais freqüentes e mais críticas e irá descrever situações de sucesso e de fracasso no
desenvolvimento destas tarefas, baseando-se em quatro pontos de análise: como os usuários
irão conhecer qual o resultado querem alcançar; como os usuários irão saber que uma ação
está disponível; como os usuários irão saber qual ação é adequada para o resultado que estão
tentando obter e; como os usuários irão sabe que as coisas estão indo bem depois da ação
(ROCHA; BARANAUSKAS, 2003).

2.4.1.3 Avaliação Heurística
A avaliação heurística é um método de inspeção sistemático de usabilidade que
leva em conta um conjunto de princípios desenvolvidos por Nielsen e Molich (1990),
denominadas heurísticas de usabilidade. Um pequeno grupo de três a cinco avaliadores
percorre individualmente o sistema, buscando identificar problemas que venham a ferir
alguma das heurísticas, sendo posteriormente imputados graus de severidade (importância)
para cada problema diagnosticado. É considerado um dos métodos mais rápidos e de menor
custo para a verificação de problemas de usabilidade.
Almström (2001) apresenta na figura 17 os principais elementos presentes em
uma avaliação dessa natureza, destacando a importância de se considerar o contexto de uso e
o grau de severidade, além de demonstrar a influência de sucessivas avaliações na criação de
heurísticas específicas. Iremos discutir este método em profundidade no próximo capítulo.
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Figura 17

Visão geral de uma avaliação heurística (ALMSTRÖM, 2001)

2.4.2 Métodos de Testes de Usuários
Diferentemente dos métodos de inspeção, os testes de usuários, também
chamados de testes de usabilidade, são métodos que envolvem a participação direta de
indivíduos representativos da população de usuários. São considerados mais caros e
demorados do que os demais, no entanto é poderoso na localização de problemas relevantes
de usabilidade e estudos (GOULD; LEWIS, 1985; GOULD; BOIES; LEWIS, 1991; KARAT,
1994) têm sugerido que a sua utilização na fase de desenvolvimento pode acelerar o projeto e
ainda produzir uma significativa redução de custos (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003).
Teste de usabilidade é uma forma sistemática de observar usuários reais
experimentando um produto e coletando informação sobre as maneiras específicas
nas quais o produto lhes apresenta facilidades ou dificuldades de uso (SANTOS,
2000, p.53-54).

O ideal para um teste desta natureza é que ele seja realizado dentro de
Laboratórios de Usabilidade, um ambiente onde se pode controlar as diversas variáveis
envolvidas na interação homem-computador e utilização de instrumentos de captura para
coleta de dados. No entanto, estes laboratórios, apesar de recomendados, não são
imprescindíveis, podendo o teste ser realizado em qualquer local. Em alguns casos, a própria
dinâmica do fluxo de trabalho do sistema impede que a avaliação seja feita em um
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laboratório, tais como sistemas amplamente baseados em trabalho cooperativo e em rede
(SANTOS, 2000; ROCHA; BARANAUSKAS, 2003).
Os testes de usuários podem ser classificados pela forma como os dados são
obtidos pelo avaliador, a exemplo de entrevistas e questionários e o método pensando em voz
alta. Estes métodos podem ser utilizados de forma isolada ou em conjunto, veja a seguir.

2.4.2.1 Entrevistas e Questionários
As entrevistas permitem ao avaliador interagir com o usuário, identificando
não somente os problemas por ele relatados, como também aspectos subjetivos ligados à sua
satisfação na interação com a interface. Um roteiro de entrevista deve ser definido pelo
avaliador, que pode no momento de sua realização acrescentar novas questões para tentar
esclarecer as inquietudes demonstradas pelo usuário.
Uma estratégia importante para coleta de dados por meio de entrevistas é o
Grupo Focal, que consiste em na realização de discussões em grupos de seis a dez pessoas,
mediados pelo avaliador e/ou observadores. Os problemas de usabilidade podem emergir da
expressão de um usuário, da discussão do grupo, de questões do avaliador e a ainda fruto da
observação das reações do usuário frente à interface (DIAS, 2003).
A coleta por questionários é indicada quando o sistema tem um alcance
geográfico disperso ou quando grande número de usuários irá participar da avaliação. Os
questionários podem ser desenvolvidos de acordo com as especificidades do sistema ou por
meio de questionários específicos para medir a satisfação de usuários, como o Questionary for
User Satisfaction (QUIS) da Universidade de Maryland, o Software Usability Measurement
Inventory (SUMI) da Universidade de Cork da Irlanda e o Web Analysis and MeasureMent
Inventory (WAMMI) da Universidade de Cork e da empresa sueca Nomos Management AB.

2.4.2.2 Pensando em Voz Alta
O método consiste em estimular o usuário a verbalizar seus pensamentos, ações
e sensações durante a interação com a interface, o que poderá ser gravado em áudio ou vídeo,
ou mesmo, acompanhado por um observador no momento da interação.
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A verbalização permite que o avaliador possa identificar problemas ocorridos
em situação real de uso. Não é indicada quando se espera medidas de desempenho, já que os
indivíduos têm uma redução da velocidade de interação ou cometem mais erros por estarem
preocupados em relatar seus pensamentos.

2.4.3 Comparação entre os Métodos de Avaliação
Como vimos, são inúmeros os métodos de avaliação existentes, os quais, ainda
podem sofrer variações de acordo com o contexto de uso do sistema e objetivos da avaliação.
Alguns autores têm se dedicado a comparar os resultados de diferentes métodos para o mesmo
contexto (JEFFRIES et al., 1991; KARAT, 1990; DESURVIRE, 1994) obtendo interessantes
considerações:
•

Os métodos de inspeção obtêm melhores resultados quando os
avaliadores são especialistas em usabilidade;

•

56% dos problemas encontrados nos testes de usuários, não são
identificados por outros métodos, o que reforça a importância deste
método;

•

Os testes de usuários são inferiores na detecção de consistência,
provavelmente devido à falta de conhecimento do usuário sobre
aspectos desta natureza;

•

A avaliação heurística detecta maior quantidade de problemas e a maior
quantidade de problemas de alta severidade, ressaltando os bons
resultados desse método em relação ao custo envolvido para seu
desenvolvimento;

•

A avaliação heurística detecta mais problemas menores do que outros
métodos, mas sua solução não interfere significativamente no
desempenho da interface.

Nielsen (1993) apresenta um quadro com as principais vantagens e
desvantagens de diversos métodos, ratificando a idéia de que devem ser considerados como
complementares e não sendo possível eleger apenas um como o melhor método existente.
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Método
Avaliação
Heurística

Principal Desvantagem
Por não envolver usuários reais,
não descobre problemas em relação
a suas expectativas.
Medidas de
Resultados facilmente comparáveis Não detecta problemas de
Desempenho
(números)
usabilidade individualizados.
Observação (em Revela a interação real dos usuários Não há qualquer tipo de controle
ensaios de
na realização de tarefas
experimental (isolamento de fatores
interação)
externos) e é difícil de ser agendada
com usuários.
Pensando em Voz Identifica problemas de
Não natural para os usuários.
Alta
interpretação do usuário. Teste de
Muitos não conseguem verbalizar
baixo custo.
enquanto realizam tarefas.
Questionário
Identifica preferências subjetivas
Necessita de pré-teste para evitar
dos usuários. Fácil replicação.
problemas de interpretação das
questões.
Entrevista
Flexível, capaz de verificar atitudes Consome muito tempo. Difícil para
e experiências dos usuários.
comparar e analisar.
Grupo focal
Reações espontâneas e dinâmicas de Baixa validade e análise difícil.
grupo.
Monitoramento
Pode ser usado continuamente e
Para grandes massas de dados são
automático
detecta componentes mais usados ou necessários softwares de análise.
ignorados pelo usuário.
Viola a privacidade dos usuários.
Quadro 3

Principal Vantagem
Detecta problemas de usabilidade
individualizados

Vantagens e desvantagens de alguns métodos de avaliação (NIELSEN, 1993 p.224).

Estudo realizado por Santinho (2001) corrobora para a noção de
complementaridade entre os métodos de avaliação heurística e teste de usuários. O autor
empregou as duas variedades de avaliação sobre o mesmo contexto: três sites de empresas
televisão portuguesas, identificando que muitos problemas de usabilidade não são encontrados
pelos testes de usuários, enquanto outros não são detectados pela avaliação heurística. Para
Santinho, levando-se em conta o alcance de cada método, a avaliação heurística é indicada
para situações onde seja necessário monitorar a interface, em casos de baixo desempenho de
vendas, aparecimento de novos concorrentes e reclamações de clientes, enquanto o teste de
usuários é mais voltado a momentos de redesign da interface, para a introdução de novas
características e também para monitorar a interface.
Podemos perceber que nenhum dos métodos de avaliação nos garante uma
interface perfeita ou diagnostica todos os problemas de usabilidade. Além disso, há situações
em que alguns métodos não são aplicáveis, seja por questões de ordem técnica ou
impedimentos de ordem financeira. Porém, mesmo sem a pretensão de eleger um método
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como o melhor, trazemos o Gráfico 1, que apresenta o número de vezes que diversos métodos
foram utilizados e a taxa média de utilidade do método, ou seja, a taxa média de benefícios
em se utilizar um método (NIELSEN, 1995).

Gráfico 1

Freqüência de uso versus taxa média de utilidade

Dentre os diversos métodos, elegemos o de avaliação heurística como foco
deste estudo, analisando sua aplicação em interfaces do jornalismo online. Nossa opção por
este método não se deu por considerá-lo melhor que os demais, pois, como vimos, cada
método tem seus pontos positivos e negativos a depender do contexto de uso do sistema em
estudo e da fase em que se encontra em seu ciclo de vida10.
Como faríamos a avaliação de um produto já na fase de maturidade, sem
nenhum contato com a instituição proprietária do software, muito menos com sua equipe de
desenvolvimento e, ainda, por se mostrar um método de avaliação de baixo custo e de rápida
execução, entendemos ser esse método o mais adequado para iniciarmos as discussões sobre
questões de usabilidade em interfaces do jornalismo online.

10

Segundo Dias e Gazzaneo (1975) e Yourdon (1989), todo sistema tem um ciclo de vida que envolve as fases
de Concepção, Construção, Implantação, Implementações, Maturidade, Declínio, Manutenção e Morte.
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Como não foi encontrado na literatura outros estudos que avaliem a interface
de jornais online sob esse prisma, teríamos dificuldade em tecer considerações sobre a
quantidade e/ou qualidade dos resultados. Logo, decidimos realizar um teste de usuários, que
serviria como referência para nossa análise, embora não pretendamos estabelecer
comparações entre os métodos utilizados. Faremos então, no capítulo seguinte, um maior
aprofundamento sobre o método de avaliação heurística e os procedimentos para sua
execução.
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CAPÍTULO 3 - ENTENDENDO A AVALIAÇÃO HEURÍSTICA
Avaliação heurística é descrita por Nielsen (1994) como um método fácil,
rápido e barato para avaliar interfaces. É indicado para a busca de grandes e pequenos
problemas de usabilidade, sendo mais adequado para problemas mais amplos, podendo ser
ensinado aos avaliadores num período quatro horas e demandar em torno de um dia para
realizar a avaliação.
Uma avaliação heurística representa um julgamento de valor sobre as qualidades
ergonômicas das interfaces humano-computador. Essa avaliação é realizada por
especialistas em ergonomia, baseados em sua experiência e competência no assunto.
Eles examinam o sistema interativo e diagnosticam os problemas ou as barreiras que
os usuários provavelmente encontrarão durante a interação. (CYBIS, 2003 p.116)

A facilidade e baixo custo advêm da simplificação dos métodos, envolvendo
um pequeno grupo de avaliadores que percorrem a interface, buscando identificar problemas e
confrontá-los com regras pré-definidas que determinam o conceito de uma boa interface,
chamadas de Heurísticas (Nielsen, 1994).
De acordo com Santos (2002), Heurística é um termo que se refere à pesquisa e
crítica de documentos para a descoberta de fatos, tendo sido utilizado por Jackob Nielsen e
Rolf Molich no início da década de 90, na proposição do método de avaliação heurística.
O papel do avaliador está em identificar problemas e correlacioná-los às
heurísticas, não sendo de sua responsabilidade propor soluções para as dificuldades
encontradas na interface. O resultado da avaliação é descrito em um relatório emitido por cada
um dos avaliadores, que será então consolidado pelo responsável pela avaliação.
Pollier (1992) analisou as estratégias de ação de avaliadores durante avaliações
heurísticas em que participaram, concluindo que atuam sob cinco diferentes abordagens:
1. abordagem por objetivos dos usuários: o avaliador navega na interface a
partir de um conjunto de tarefas representativas para os principais
objetivos do software;
2. abordagem pela estrutura de interface: o avaliador percorre a interface
como uma árvore de menus e seus possíveis encadeamentos;
3. abordagem pelos níveis de abstração: o avaliador examina a interface em
dois sentidos (top-down ou bottom-up);
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4. abordagem pelos objetos das interfaces: o avaliador aborda a interface
como um conjunto de objetos;
5. abordagem pelas qualidades das interfaces: o avaliador navega pela
interface a partir de um conjunto de heurísticas de usabilidade ou
qualidades que ela deveria apresentar.
Cada avaliador utiliza-se de uma ou mais abordagens no seu processo de
avaliação, o que leva a constatar grandes diferenças nos resultados de avaliações individuais
(CYBIS, 2003). Isso corrobora para a necessidade de se utilizar mais de um avaliador para o
diagnóstico de problemas de usabilidade em uma interface.

3.1 Heurísticas para Avaliação
Segundo Santos (2000), as heurísticas nasceram de um estudo desenvolvido
por Nielsen e Molich, em 1990, para estudar a eficácia de treinar estudantes de ciência da
computação para avaliar usabilidade. Foram então relacionados nove princípios aos quais os
estudantes deveriam buscar violações em uma determinada interface:
1. Usar linguagem simples e natural;
2. Falar a linguagem do usuário;
3. Minimizar carga de memória do usuário;
4. Ser consistente;
5. Prover feedback;
6. Prover saídas bem indicadas;
7. Possibilitar uso de atalhos;
8. Apresentar boas mensagens de erro;
9. Prevenir erros.
Posteriormente, a partir da análise de fatores observados em um conjunto de
249 problemas de usabilidade, Nielsen (2004b) definiu um novo conjunto contendo dez
heurísticas de usabilidade que visam abordar uma maior extensão dos principais problemas de
usabilidade de uma interface.
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Heurísticas de usabilidade
Visibilidade do status do sistema
Equivalência entre o sistema e o mundo real
Controle do usuário e liberdade
Consistência e Padrões
Prevenção de erro
Reconhecer ao invés de relembrar
Flexibilidade e eficiência de uso
Estética e design minimalista
Auxílio ao usuário para reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erro
Ajuda e documentação
Quadro 4

Heurísticas de Usabilidade

À primeira vista podemos ter a impressão de que estas heurísticas são
extremamente genéricas ou que não é possível cobrir a vasta diversidade de problemas de
usabilidade. Para tanto, vejamos a seguir uma descrição do significado de cada uma das
heurísticas quando aplicadas em uma avaliação heurística, acompanhadas de algumas
recomendações feitas por Santos (2000) que as relaciona com sua aplicação em interfaces
para web:
1. Visibilidade do status do sistema
•

O sistema deve sempre manter o usuário informado sobre o que está
acontecendo por meio de feedback apropriado dentro de um tempo
razoável.

•

Sob a forma de um rizoma11, a web possibilita a navegação por diversos
caminhos, em direções não convencionais ou pré-determinadas, sendo
necessário que o usuário tenha instrumentos que permita que ele saiba
em que ponto do sistema está, para onde pode ir e se aquele caminho o
levará para um espaço fora do atual.

2. Equivalência entre o sistema e o mundo real
11

O rizoma seria um sistema onde poderiam ocorrer conexões em qualquer sentido, conexões estas se dando em
superfície, sem caráter hierárquico, onde “qualquer ponto pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo”,
podendo inclusive ocorrer rompimento entre pontos, sem, no entanto, acarretar perdas ao sistema. Não existe
ponto central no rizoma, um eixo a partir do qual emergiriam caminhos e pontos conectáveis. Apenas linhas, que
apesar de guardarem uma organização, também suportam linhas de fuga, desterritorializações, multiplicidades.
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•

O sistema deve falar a linguagem do usuário com palavras, frases e
conceitos que lhe sejam familiares, ao invés de termos orientados ao
sistema. Deve-se seguir convenções do mundo real, fazendo a
informação aparecer em uma ordem natural e lógica.

•

Esse é um grande desafio para interfaces da web, no nosso caso em
especial, pois lidar com grupos de usuários com diferentes vivências
cria barreiras para a adoção de uma linguagem única que permita um
diálogo transparente.

3. Controle do usuário e liberdade
•

Os usuários podem escolher funções do sistema por engano e precisarão
de uma saída de emergência bem marcada para deixar o estado não
desejado sem ter que passar por um extenso diálogo. Deve-se
possibilitar que o usuário possa desfazer e refazer ações.

4. Consistência e Padrões
•

Usuários não devem ter que imaginar se palavras, situações, ou ações
diferentes significam a mesma coisa. As convenções da plataforma
devem ser seguidas.

5. Prevenção de erro
•

Muito melhor que boas mensagens de erro é um projeto cuidadoso que,
em primeiro lugar, previna a ocorrência de problemas.

6. Reconhecer ao invés de relembrar
•

Deve-se tornar objetos, ações e opções visíveis. O usuário não deve ter
que relembrar informação de uma parte do diálogo em outra parte dele.
Instruções para uso do sistema devem estar visíveis ou facilmente
recuperáveis sempre que necessário.
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7. Flexibilidade e eficiência de uso
•

Aceleradores da tarefa – não visíveis a usuários novatos ou com pouca
habilidade na utilização do software – podem aumentar a velocidade de
interação para o usuário experiente, de forma que o sistema possa
atender tanto aos usuários experientes quanto aos inexperientes.

8. Estética e design minimalista
•

Diálogos não devem conter informação que seja irrelevante ou
raramente necessária. Toda unidade de informação extra em um diálogo
compete com unidades de informação relevantes e diminui sua
visibilidade relativa.

9. Auxílio ao usuário para reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erro
•

Mensagens de erro devem ser expressas em linguagem clara (sem
códigos), indicar precisamente o problema, e sugerir construtivamente
uma solução.

10. Ajuda e documentação
•

Ainda que seja melhor que o sistema possa ser usado sem
documentação, pode ser necessário prover ajuda. Qualquer informação
deste tipo deve ser fácil de buscar, ser focada na tarefa do usuário, deve
relacionar passos concretos a serem desenvolvidos, e não deve ser
muito longa.

As heurísticas descritas por Nielsen têm como foco um sistema genérico, ou
seja, não se destinam a um contexto específico, o que não impede que sejam aplicadas em
qualquer tipo de interface. Rocha e Baranauskas (2003) destacam que, uma avaliação também
pode utilizar heurísticas voltadas para uma determinada categoria de produto, por meio de
heurísticas derivadas do resultado de avaliações de produtos similares. Como exemplo
podemos citar as heurísticas apresentadas por Romani e Baranauskas (1998) voltadas a uma
categoria de sistema fortemente baseado em formulários de entrada de dados:
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Opções de menu significativas e agrupadas logicamente
Facilidade no modo de operação
Agrupamento lógico e seqüencial dos campos
Diferenciação entre campos não editáveis, obrigatórios e opcionais
Permitir identificação do tipo de dado e quantidade de caracteres
Agilidade na movimentação do cursor
Facilidade na correção de erros durante a entrada de dados
Aproveitamento de dados entrados anteriormente
Localização de informação rapidamente
Quadro 5

Heurísticas Específicas (ROMANI; BARANAUSKAS, 1998)

Santinho (2001), em estudo comparativo sobre avaliação heurística e testes de
usuários utiliza uma versão ampliada das heurísticas de Nielsen, acrescentando seis novas
heurísticas a serem aplicadas no contexto de análise de sites de três empresas de televisão
portuguesas (Quadro 6). Em suma, o autor apresenta 16 heurísticas, contento cada uma um
conjunto de parâmetros, denominadas pequenas heurísticas, que seriam usadas pelo avaliador
na execução da avaliação, em um total de 81 características.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Heurística
Visibilidade do sistema
Correspondência entre o sistema e o mundo real
Liberdade e controle do sistema pelo usuário
Consistência e Padrões
Prevenção de erros
Reconhecimento ao invés de relembrar
Flexibilidade e eficiência de uso
Estética e design minimalista
Auxílio ao usuário para reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erro
Ajuda e documentação
Criação de pedaços de informação
Estilo de escrita em pirâmide invertida
Visibilidade da informação importante
Evitar o uso gratuito de características
As páginas são perscrutáveis
Baixos tempos de resposta

Quadro 6

Heurísticas específicas de Santinho (2001)

Característica
10
7
4
8
4
4
7
4
4
9
4
2
5
4
3
2
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Outros autores têm desenvolvido estudos visando determinar heurísticas
específicas para contextos de uso determinados. Contudo, não foi possível localizar na
literatura trabalhos desta natureza com foco em interfaces do jornalismo online.
Para uma melhor compreensão da abrangência dos princípios heurísticos,
Santos (2000) destaca uma série de guidelines de Mayhew (1992) e Bastien e Scapin (1993),
que podem ser associadas às heurísticas de Nielsen. Estes parâmetros podem auxiliar o
avaliador a melhor compreender os objetivos de cada heurística, corroborando para uma
análise mais sistemática da usabilidade.
Visibilidade do status do sistema
Todas as entradas do usuário devem ser apresentadas na tela
As entradas de dados de segurança devem ter algum tipo de feedback, como asteriscos para
cada tecla pressionada
Para processamentos longos, prover informação a respeito de sua evolução
Usar cor para indicar status do sistema
Tornar visíveis as fontes de variabilidade de tempo de resposta
Gerenciar as expectativas do usuário através de feedback
Tempo de resposta deve ser consistente com a expectativa do usuário
Prover o tipo apropriado de resposta para cada contexto
Prover feedback para seleção em menu
Identificar cada página e a que seção pertence
Identificar links para outras páginas
Quadro 7

Heurística de visibilidade do status do sistema

Equivalência entre o sistema e o mundo real
Utilizar palavras familiares ao usuário
Projetar o nível de detalhe de acordo com o conhecimento e a experiência do usuário
Ser consistente com as associações que os usuários farão entre as cores em seus trabalhos e
em suas culturas
Usar cor com o propósito e significados consistentes no sistema
Não antropomorfizar as mensagens
Usar abreviações somente quando puderem ser interpretadas sem ambigüidade
Usar jargões do usuário ao invés de jargões do computador
Quadro 8

Heurística de equivalência entre o sistema e o mundo real

Controle do usuário e liberdade
Sempre requerer uma ação explicita da parte do usuário para dar início ao processamento.
Entradas de comando pelo usuário devem ser completadas como ação de concordância.
Prover dupla ação de escolha de opção em menu: escolher e selecionar com o
pressionamento do botão do mouse.
Permitir que o usuário regule suas entradas de dados, ao invés de serem reguladas pelo
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computador ou por eventos externos.
O cursor não deve se mover automaticamente sem controle do usuário
O usuário deve ter controle sobre as páginas apresentadas
Permitir que o usuário interrompa ou cancele processamentos ou transações em andamento
Prover uma opção para apagar qualquer mudança feita pelo usuário e restabelecer a tela
para a versão anterior.
Mensagens devem indicar que o usuário está no controle.
Possibilitar que o usuário controle o código de cor.
Prover mensagens de erro em que o sistema assuma a culpa.
Evitar, para a web, o uso de tecnologia de ponta.
Apresentar, sempre, um botão home em todas as páginas.
Quadro 9

Heurística de controle do usuário e liberdade

Consistência e padrões
Estabelecer diagrama básico para as telas.
Projetar padrões de formatação e segui-los consistentemente em todas as telas da interface.
Começar pelo canto superior esquerdo.
Agrupar itens logicamente.
Prover simetria e balanço pelo uso do espaço em branco.
Evitar o uso pesado de texto em caixa alta.
Tornar mensagens consistentes.
Usar estilo gramatical consistente.
Usar terminologia consistente no texto geral e nas instruções.
Usar cores consistentemente para codificar expressões físicas, continuidade e estados.
Estabelecer e seguir regras simples de codificação por cores.
Quando mensagens implicarem ações necessárias, usar palavras que sejam consistentes
com a ação.
Usar cores que sejam padrão para indicar links.
Tornar consistente a relação entre links e os cabeçalhos das páginas a que se referem.
Adequar-se à linguagem visual da web.
Seguir padrão HTML, até que os outros recursos se tornem mais manipuláveis.
Quadro 10

Heurística de consistência e padrões

Prevenção de erro
Quando os usuários requisitarem uma ação de log-off e algum processamento não estiver
completo, ou dados forem perdidos, apresentar uma mensagem de advertência pedindo a
confirmação.
Assegurar que o sistema está adequado a todas as possibilidades de erros, incluindo-se
entradas acidentais.
Minimizar erros de percepção através da apresentação eficiente das informações.
Para evitar erros cognitivos, maximizar o reconhecimento, dar consistência, prover recursos
de auxílio à memória, minimizar cálculos mentais.
Minimizar a necessidade de digitação.
Prover valores e opções padrões sempre que possível.
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Facilitar a retronavegação
Prover instruções para navegação e complemento na tela ou pela ajuda online.
Requerer confirmação para comandos com conseqüências drásticas ou destrutivas.
Posicionar instruções em local consistente nas telas e torná-las visualmente distintas.
Tornar áreas protegidas na tela completamente inacessíveis. Permitir que o cursor seja
posicionado somente em áreas editáveis pelo usuário.
Quadro 11

Heurística de prevenção de erro

Reconhecer ao invés de relembrar
Para a entrada de dados, apresentar os valores padrões em seus campos.
Dados não devem requerer transformação de unidades.
Não fazer com que o usuário tenha que relembrar dados, precisamente entre uma tela e
outra.
Não usar cor sem algum outro recurso de auxilio redundante.
Ao se utilizar algum código de cores, prover legenda se as opções forem numerosas ou
pouco óbvias em seu significado.
Possibilitar que o usuário se localize sem precisar lembrar do caminho percorrido.
Quadro 12

Heurística de reconhecer ao invés de relembrar

Flexibilidade e eficiência de uso
Prover alguma maneira para que os usuários mudem a seqüência de entrada de dados, a fim
de respeitar a sua seqüência preferida.
Permitir que usuários experientes não executem uma série de seleções de menu, através do
uso de comando ou de teclas de atalho.
Permitir que usuários experientes executem uma série de comandos de uma vez, e para os
novatos, somente um passo de cada vez.
Tipos diferentes de diálogos devem ser projetados para atender as necessidades de
diferentes usuários.
Organizar itens em listas hierárquicas.
Prover clara distinção visual entre áreas que tenham funções diferentes.
Quando não se puder prever quais valores padrões serão úteis, permitir que os usuários
definam, mudem ou removam valores padrões para a entrada de dados.
Distinguir entre cabeçalhos e campos.
Alinha números inteiros pela direita.
Alinhar de forma decimal os números reais.
Usar cor para dirigir a atenção, comunicar a organização e para estabelecer relações.
Evitar uso pesado de cores saturadas, cores opostas, ou muito distantes no espectro de
cores.
Usar cores brilhantes e saturadas para enfatizar dados; usar cores escuras e não saturadas e
mais esmaecidas para dar menos ênfase aos dados.
Tornar as páginas fáceis de ser adicionadas a lista de favoritos do usuário.
Evitar o uso de frames, pois prejudicam a adição das paginas a lista de favoritos.
Evitar a geração de URL´s temporárias.
Quadro 13

Heurística de flexibilidade e eficiência de uso
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Estética e design minimalista
Prover somente dados necessários e que sejam imediatamente úteis para qualquer operação.
Não encher a tela com dados estranhos à tarefa.
Incluir somente informação essencial para a tomada de decisão.
Incluir toda a informação essencial para a tomada de decisão.
Mensagens devem ser breves.
Colocar avisos (prompts), onde e quando forem necessários.
Tornar o texto simples e claro.
Para números, evitar o uso de zeros onde sejam desnecessários ou fora de padrão.
Usar técnica de atração de destaque de informação apropriadamente.
Usar cores com economia, evitando-as se não estiverem relacionadas à tarefa.
Minimizar a hierarquia de menus em detrimento da amplitude.
Para menus de textos na tela, apresentar a lista de escolha verticalmente.
Informações raramente necessárias devem ser acessadas por meio de links.
Prover um nível progressivo de detalhes entre as páginas.
Separar a informação em pedaços e conectar os pedaços por meio de links.
Quadro 14

Heurística de estética e design minimalista

Auxílio ao usuário para reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erro
Expressar mensagens na afirmativa de forma construtiva e não critica.
Mensagens devem ser específicas e compreensivas.
Prover uma função de desfazer.
Prover função de cancelamento para operações em progresso.
Conduzir conferência de erro no contexto, sem prejuízo para o fluxo do trabalho.
Retornar o cursor para o campo incorreto e destacar a parte a ser corrigida.
Possibilitar a edição somente da parte incorreta da entrada.
Prover conferência e recuperação inteligente de erro.
Prover acesso rápido à ajuda sensível ao contexto.
Projetar mensagens de erro eficazes, descritivas, concisas, prescritivas, contextualizadas e
com estilo gramatical consistente.
Quadro 15

Heurística de Auxílio ao usuário para reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erro

Ajuda e documentação
Organizar e rotular capítulos e seções de acordo com os objetivos do usuário.
O sumário deve apresentar uma visão geral, não uma lista exaustiva.
Prover um índice com entradas tanto para os objetivos e tarefas do usuário, quanto para
nomes de operações.
Separar diferentes tipos de informação e usar um recurso visual consistente para cada tipo.
Tornar a ajuda visível: chamar a atenção.
Torná-la completa e precisa.
Prover múltiplos métodos de acessos.
Organizar a ajuda em torno das tarefas e objetivos do usuário.
Prover diferentes níveis de detalhe, sob controle do usuário.
Prover auxílios de navegação poderosos, porém fáceis de aprender.
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Prover um layout visual bem projetado.
Usar janelas
Tornar fácil e simples o retorno para o contexto do problema.
Tornar a ajuda rápida.
Tornar a ajuda modificável pelo usuário.
Tornar tutoriais interativos.
Tornar a ajuda ativa por meio de sugestões de ação para o usuário.
Tornar a ajuda consistente em estilo.
Seguir os princípios gerais do projeto da interface.
Integrar documentação no site, através de links.
Quadro 16

Heurística de ajuda e documentação

Durante a realização de uma avaliação heurística, novas recomendações podem
ser incorporadas por indicação dos avaliadores. Logo, a realização de diferentes estudos de
usabilidade pode culminar em um modelo de avaliação para este tipo de interface. Este
modelo pode ser considerado adequado quando as avaliações evidenciarem poucos problemas
de usabilidade sem uma heurística associada (MARTINS NETTO; PIMENTEL, 2002).
Nesse sentido, o desenvolvimento de diferentes avaliações heurísticas de
interfaces de jornais online, pode levar à definição de um modelo de avaliação de usabilidade
para o jornalismo online (NIELSEN, 1994).

3.2 Procedimentos para Avaliação Heurística
Inicialmente deve ser definido um grupo de especialistas que atuarão como
avaliadores na avaliação heurística. Este grupo deve ser composto por um número entre três e
cinco indivíduos, sendo importante considerar a sua experiência em interação homemcomputador.
O bom resultado de uma análise heurística tem íntima relação com a
experiência dos avaliadores, no entanto, o seu domínio do contexto de uso também se coloca
como fundamental para a identificação de problemas de usabilidade. Conhecer não somente
as funções do sistema, como a realidade de seus usuários e seus objetivos, o ambiente em que
estarão envolvidos, os diversos cenários típicos de uso, fornecem subsídios para que o
avaliador possa desenvolver ações que sejam pelo menos próximas a esse contexto,
proporcionando, assim, melhores resultados.
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O coordenador do processo de avaliação poderá selecionar e distribuir um
conjunto de tarefas representativas de ações importantes para o fluxo de trabalho ao qual o
sistema está inserido, que deverão ser executadas pelos avaliadores.
É recomendado que o avaliador percorra toda a interface pelo menos duas
vezes antes de iniciar a análise, para que possa se familiarizar com suas características
ergonômicas, iconográficas e operacionais.
Cada avaliador deve desenvolver o seu diagnóstico em caráter individual,
evitando assim que seja influenciado por comentários ou sugestões dos demais. O
coordenador pode optar por observar ou designar um observador para acompanhar o avaliador
durante sua inspeção, porém, deve manter uma certa isenção para também não interferir no
processo, podendo se ater a sanar dúvidas referentes ao contexto de uso, garantindo que o
avaliador seja capaz de usar o sistema adequadamente.
No seu percurso e de acordo com especificidades da sua interação com o
sistema, o avaliador deverá identificar problemas de usabilidade, associando-os a uma
determinada heurística. Entretanto, o avaliador pode utilizar quaisquer outros princípios que
considere relevante para o caso em estudo. O processo de diagnóstico é realizado
normalmente em um período de duas horas, a depender da extensão da interface e das ações a
serem executadas (DIAS, 2003)
Ao final do diagnóstico, o avaliador irá elaborar um relatório estruturado,
contendo os diversos problemas localizados associados ou não às heurísticas. É interessante
que ele faça anotações durante a interação, evitando assim a perda de informações
importantes ao final do processo. Nesse sentido, consideramos que é útil optar por outras
estratégias de registro, como a participação do observador, anotando todos os problemas
percebidos durante a interação do avaliador com a interface ou pela técnica de Pensando em
Voz Alta, onde se gravaria a fala do usuário, que relataria todos os passos executados e
sensações que obtivessem relativos ao comportamento ou apresentação da interface. Essas
estratégias podem ser adotadas como meios de registro únicos ou complementares.
De posse dos relatórios dos avaliadores, o coordenador da avaliação irá fazer a
consolidação dos dados, gerando um relatório final que irá eliminar as considerações
semelhantes ou repetidas.
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Concluída esta etapa, teremos uma lista de todos os problemas identificados
pelo grupo de avaliação. No entanto, esta lista poderá ser composta por um número excessivo
de problemas, sem identificação de graus de severidade, ou seja, sem que tenhamos noção de
quais são os problemas verdadeiramente críticos da interface e quais são aqueles que podemos
considerar com puramente cosméticos, que não irão influenciar sensivelmente o
funcionamento do sistema, embora seja recomendada a sua solução. Para tanto, o coordenador
poderá retornar à lista de problemas para os avaliadores designarem o grau de severidade de
cada item, que, ao final, será novamente compilada pelo coordenador, gerando o documento
final da avaliação.

3.3 Gravidade dos Problemas de Usabilidade
Uma avaliação heurística pode trazer em seus resultados um grande número de
problemas, o que é uma característica do método. Porém, é preciso discernir sobre a
importância desses problemas para o desempenho geral da interface. Apesar de esperarmos a
elaboração de interfaces ideais, concordamos que diversos motivos podem não colaborar para
que todos problemas sejam solucionados.
Nesse sentido, é preciso analisar cada um dos problemas listados, provendo
assim instrumentos para que o projetista possa elaborar um planejamento adequado para o
redesign, de acordo com as prioridades do projeto.
Em primeiro lugar, é preciso refletir sobre a sua localização. Para (NIELSEN,
2004a), os problemas detectados podem estar distribuídos no sistema de diferentes formas:
•

Em um único local na interface;

•

Em dois ou mais locais;

•

Como problema da estrutura geral da interface;

•

Como algo que deveria obrigatoriamente estar contido na interface, mas
está ausente.

Essas e outras informações, além da percepção do avaliador, serão levadas em
conta para determinar a gravidade do problema, que segundo Rocha e Baranauskas (2003)
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pode ser derivada de três fatores: a freqüência com que ele ocorre; o impacto para sua
superação pelo usuário; e a persistência do problema.
Podemos então determinar o Grau de Severidade dos problemas detectados por
uma avaliação heurística, utilizando uma escala com notas de 0 a 4 (NIELSEN, 1994), que
serão aplicadas pelo avaliador para cada um dos itens da lista consolidada pelo coordenador
da avaliação, em sessão posterior à do diagnóstico de problemas.
0

Não é necessariamente
usabilidade

um

problema

de

1

Problema estético ou cosmético. Não necessita
ser corrigido, a menos que haja tempo disponível,

2

Problema de usabilidade menor. Baixa prioridade
para correção.

3

Problema maior de usabilidade. Alta prioridade
para correção.

4

Catástrofe de usabilidade. É imperativa a sua
correção.

3.4 Vantagens e Desvantagens do Método
A avaliação heurística é um método um tanto polêmico, encontrando
resistência por parte de alguns setores da comunidade acadêmica. Segundo Covey (2002),
muitos desenvolvedores de interface tendem a rejeitar os resultados de avaliações heurísticas
por não haver a participação do usuário.
Contudo, ao contrário de outros métodos, que precisam ser aplicados durante a
fase de concepção ou desenvolvimento do sistema, a avaliação heurística pode ser aplicada
em qualquer fase do ciclo de vida da interface, desde o projeto até quando já está
implementado

e

em

produção.

(ALMSTRÖM,

2001;

COVEY,

2002;

ROCHA;BARANAUSKAS, 2003; SANTOS, 2000)
É possível que sejam identificados problemas que não estejam associados às
heurísticas, fato que acontece mais freqüentemente quando os avaliadores não são experts em
usabilidade, o que não desmerece a qualidade dos achados daquele avaliador.
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O que dever ficar claro, é que não é preciso, nem podemos eleger um método
como o mais completo ou mais válido. As diferentes estratégias podem ser utilizadas de forma
complementar, agregando assim os benefícios provenientes de cada uma delas adequados ao
contexto de uso ao qual a interface está inserida. Porém, há que se considerar fatores inerentes
a cada um dos métodos que implicarão em onerar o orçamento proposto para o
desenvolvimento do projeto.
Nesse sentido, a avaliação heurística pode estabelecer uma boa parceria com os
testes de usuários, visto que a primeira tem dificuldades em identificar propriamente
dificuldades do usuário no campo afetivo, relacionado às sensações que a interface pode
produzir sobre o indivíduo. Enquanto isso, a segunda é insuficiente para detectar erros de
consistência e outros que necessitem uma maior reflexão sobre conhecimentos específicos de
usabilidade.
Além disso, durante a etapa de desenvolvimento do sistema, proceder a uma
avaliação heurística antes de efetuar um teste de usuários pode evitar que o usuário se depare
desnecessariamente com uma série de problemas ou ainda, evitar que o usuário seja impedido
de avançar em fases iniciais por problemas que seriam facilmente detectados por uma
avaliação heurística prévia a custo muito mais reduzido (LEAL, 2002).
Uma questão a ser considerada é que os problemas detectados por uma
avaliação heurística levarão à correção ou redesign da interface, o que pode provocar um certo
efeito colateral, a depender da magnitude do projeto, já que novos problemas poderão ser
inseridos a partir desta nova versão (CYBIS, 2003)

3.4.1 Número de Avaliadores
À primeira vista, podemos considerar que a quantidade de envolvidos em um
processo de avaliação irá produzir um resultado mais completo, detectando um maior número
de problemas e, ainda, proporcional ao número de indivíduos.
Na realidade, não existe uma regra rígida para a definição do número de
avaliadores, já que isso irá depender fortemente da sua influência na relação de custobenefício da avaliação, extensão do sistema ou sua vinculação ao desempenho de tarefas
críticas, ou seja, dependerá do seu contexto de uso (DIAS, 2003).
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Apesar de poder ser desempenhada por um único avaliador, Nielsen (1994)
considera difícil que este consiga identificar todos os problemas de usabilidade de uma
interface. É fato, que diferentes indivíduos localizam diferentes problemas, corroborando
assim para afirmarmos que a participação de mais avaliadores pode melhorar
significativamente os resultados da avaliação.
Contudo, o número de avaliadores não precisa ser extenso, o mesmo autor,
partindo da análise de seis estudos que aplicavam o método de avaliação heurística, apresenta
uma relação entre o número de avaliadores e o número de problemas de usabilidade a serem
encontrados, ressaltando que um único avaliador é incapaz de identificar um número
satisfatório de problemas, enquanto que um número acima de cinco avaliadores não é
necessário, pois os problemas encontrados tendem a ser repetidos, como mostra a gráfico 2.

Gráfico 2

Proporção entre usabilidade e problemas encontrados (NIELSEN, 1994).

O autor deixa claro que esse consenso sobre o total de cinco avaliadores está
fortemente ligado ao contexto de uso do sistema, onde em alguns casos pode-se optar por um
número maior de avaliadores. Isso pode ser necessário para circunstâncias onde os problemas
adicionais encontrados podem gerar situações muito críticas, levando-nos a considerar que é
preciso avaliar a relação de custo benefício do envolvimento de mais avaliadores no processo.
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Nielsen traz um gráfico que mostra essa relação para um contexto genérico, refletindo a
diminuição à medida que se aumenta o número de avaliadores (Gráfico 3).

Gráfico 3

Comportamento do Custo benefício em relação ao número de avaliadores (NIELSEN,

1994).

Diante do exposto, passamos agora à discussão da avaliação do JB Online,
apresentando o caminho metodológico (capítulo 4) para execução dos métodos propostos.
Assim, este estudo foi realizado em duas etapas, a primeira por meio de uma avaliação
heurística (Capítulo 5) e a segunda por meio do método de testes de usuários (Capítulo 6).
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA
Neste capítulo, iremos descrever os procedimentos utilizados para realização
dos dois estudos de usabilidade propostos para aplicação sobre o JB Online. Assim, veremos
que caminhos foram seguidos para a execução da avaliação heurística e do teste de usuários
sobre o jornal online supracitado. Em seguida, faremos a descrição das principais telas e
funções abordadas para determinarmos o contexto em que estas avaliações atuaram.
Este estudo se baseia em uma perspectiva qualitativa, caracterizando-se como
uma pesquisa descritiva. Nesse sentido, o intuito do estudo é descobrir e observar fenômenos,
descrevendo-os, classificando-os e interpretando-os, contudo sem buscar interferir ou
modificá-los (GIL, 1996; RUDIO, 1997), já que, como descrevemos, os testes apenas
diagnosticam os problemas de usabilidade, sem emitir proposições para sua solução.
As questões de uma pesquisa podem ser classificadas pela forma como são
elaboradas. Hedrick, Bickman e Rog (1993) apud Yin (2005) salientam que deve ser
considerado um esquema envolvendo a série: “quem”, “o que”, “onde”, “como” e “por que”.
Para Yin(2005), os estudos de casos abrangem pesquisas que tentam responder questões dos
tipos “como” e “por que”, com preferência para eventos contemporâneos, não sujeitos a
manipulação, mas é possível a sua observação.
Nesse sentido, o presente estudo será baseado em um estudo de caso (YIN,
2005) do JB Online, já que sua natureza se encaixa nesta perspectiva ao buscar responder
como a interface do JB Online se apresenta frente a aspectos de usabilidade. Para tanto, serão
aplicados dois métodos de avaliação de usabilidade, a avaliação heurística e o teste de
usuários.

4.1 Procedimentos para Avaliação Heurística do JB Online
Nesta seção iremos apresentar os procedimentos utilizados para realização da
avaliação heurística do JB Online, destacando alguns elementos importantes para o estudo,
como o perfil dos avaliadores selecionados, as tarefas por eles executadas e as heurísticas que
foram aplicadas.
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4.1.1 Heurísticas Aplicadas
Para o presente estudo, usamos as dez heurísticas definidas por Nielsen (1994),
além da introdução de quatro novas heurísticas, relacionadas às características do jornalismo
online apresentados por Bardoel e Deuze (2001) e Palacios et al. (2002). Foram fornecidas
aos avaliadores, como informação adicional, um conjunto de parâmetros específicos (subheurísticas), adaptados dos parâmetros12 sugeridos por Santos (2000).
Esses parâmetros tiveram a função de auxiliar os avaliadores com menor
experiência em usabilidade na identificação de problemas de natureza ergonômica e auxiliar
os avaliadores com pouca experiência nas questões relativas ao jornalismo online.
1. Visibilidade do status do sistema
1.1.
Usar cor para indicar status do sistema
1.2.
Tornar visíveis as fontes de variabilidade de tempo de resposta
1.3.
Gerenciar as expectativas do usuário através de feedback
1.4.
Identificar cada página e a que seção pertence
1.5.
Identificar claramente os links para outras páginas
1.6.
O layout deve colaborar para a navegação do usuário
1.7.
Fornecer acesso aos níveis mais altos de navegação e conteúdo
2. Equivalência entre o sistema e o mundo real
2.1.
Utilizar palavras familiares ao usuário. Usar jargões do usuário ao invés de
jargões do computador. Usar abreviações somente quando puderem ser
interpretadas sem ambigüidade.
2.2.
Ser consistente com as associações que os usuários farão entre as cores em seus
trabalhos e em suas culturas. Usar cor com o propósito e significados
consistentes no sistema.
3. Controle do usuário e liberdade
3.1.
Sempre requerer uma ação explicita da parte do usuário para dar início ao
processamento. Evitar a atualização automática da página exibida.
3.2.
O cursor não deve se mover automaticamente sem controle do usuário
3.3.
Permitir que o usuário interrompa ou cancele ações em andamento (por
exemplo em animações e infográficos).
3.4.
Prover uma opção para apagar qualquer mudança feita pelo usuário e
restabelecer a tela para a versão anterior.
3.5.
Possibilitar que o usuário controle o código de cor.
3.6.
Evitar, para a web, o uso de tecnologia de ponta.
3.7.
Apresentar, sempre, um botão home em todas as páginas. Prover link para
seção em que o conteúdo está inserido.
4. Consistência e padrões
4.1.
Estabelecer diagrama básico para as telas.
4.2.
Projetar padrões de formatação e segui-los consistentemente em todas as telas
12

Veja a lista completa no capítulo 3
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da interface.
Começar pelo canto superior esquerdo.
Agrupar itens logicamente.
Prover simetria e balanço pelo uso do espaço em branco.
Evitar o uso excessivo de texto em caixa alta.
Estabelecer e seguir regras simples de codificação por cores.
Quando mensagens implicarem ações necessárias, usar palavras que sejam
consistentes com a ação.
4.9.
Usar cores que sejam padrão para indicar links.
4.10.
Tornar consistente a relação entre links e os cabeçalhos das páginas a que se
referem.
4.11.
Seguir padrão HTML, até que os outros recursos se tornem mais manipuláveis.
5. Prevenção de erro
5.1.
Facilitar a retronavegação.
5.2.
Assegurar que o sistema está adequado a todas as possibilidades de erros,
incluindo-se entradas acidentais.
5.3.
Minimizar erros de percepção através da apresentação eficiente das
informações.
5.4.
Prover valores e opções padrões sempre que possível.
5.5.
Posicionar instruções em local consistente nas telas e torná-las visualmente
distintas.
6. Reconhecer ao invés de relembrar
6.1.
Não fazer com que o usuário tenha que relembrar dados, precisamente entre
uma tela e outra.
6.2.
Não usar cor sem algum outro recurso de auxilio redundante.
6.3.
Ao se utilizar algum código de cores, prover legenda se as opções forem
numerosas ou pouco óbvias em seu significado.
6.4.
Possibilitar que o usuário se localize sem precisar lembrar do caminho
percorrido.
7. Flexibilidade e eficiência de uso
7.1.
Prover clara distinção visual entre áreas que tenham funções diferentes.
7.2.
Usar cor para dirigir a atenção, comunicar a organização e para estabelecer
relações.
7.3.
Evitar uso pesado de cores saturadas, cores opostas, ou muito distantes no
espectro de cores.
7.4.
Usar cores brilhantes e saturadas para enfatizar dados; usar cores escuras e não
saturadas e mais esmaecidas para dar menos ênfase aos dados.
7.5.
Tornar as páginas fáceis de ser adicionadas a lista de favoritos do usuário.
Evitar o uso de frames, pois prejudicam a adição das paginas a lista de
favoritos.
7.6.
Evitar a geração de URL´s temporárias.
7.7.
Permitir que usuários experientes não executem uma série de seleções de
menu, através do uso de comando ou de teclas de atalho.
7.8.
Permitir que usuários experientes executem uma série de comandos de uma
vez, e para os novatos, somente um passo de cada vez.
8. Estética e design minimalista
8.1.
Não encher a tela com dados estranhos à tarefa.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
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8.2.
Mensagens devem ser breves. Tornar o texto simples e claro.
8.3.
Usar técnica de atração de destaque de informação apropriadamente.
8.4.
Usar cores com economia, evitando-as se não estiverem relacionadas à tarefa.
8.5.
Minimizar a hierarquia de menus em detrimento da amplitude.
8.6.
Para menus de textos na tela, apresentar a lista de escolha verticalmente.
8.7.
Informações raramente necessárias devem ser acessadas por meio de links.
8.8.
Separar a informação em pedaços e conectar os pedaços por meio de links.
9. Auxílio ao usuário para reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erro
9.1.
Expressar mensagens na afirmativa de forma construtiva e não critica.
9.2.
Mensagens devem ser específicas e compreensivas.
9.3.
Conduzir conferência de erro no contexto, sem prejuízo para o fluxo do
trabalho.
9.4.
Retornar o cursor para o campo incorreto e destacar a parte a ser corrigida.
9.5.
Possibilitar a edição somente da parte incorreta da entrada.
9.6.
Projetar mensagens de erro eficazes, descritivas, concisas, prescritivas,
contextualizadas e com estilo gramatical consistente.
10. Ajuda e documentação
10.1.
Fornecer ajuda para mecanismos de interatividade.
11. Personalização
11.1.
Permitir a personalização do Jornal Online, sob o ponto de vista ergonômico
como de apresentação do conteúdo.
11.2.
Identificar a demanda noticiosa do usuário.
11.3.
Personalizar notícias de acordo com localização geográfica.
11.4.
Personalizar notícias de acordo com horário de exibição
12. Mutimidialidade
12.1.
Agregar diferentes mídias para narração do fato jornalístico.
12.2.
Permitir escolher a velocidade de transmissão de conteúdo multimídia.
13. Hipertextualidade
13.1.
Estabelecer links entre a notícia exibida e matérias relacionadas.
13.2.
Abstrair e estabelecer links para informações complementares.
13.3.
Hipertexto inserido na narrativa do fato jornalístico.
14. Memória
14.1.
Dispor de Mecanismo de Busca.
14.2.
Manter disponível para busca conteúdo de edições anteriores.
14.3.
Permitir efetuar buscas personalizadas por datas, períodos, seções ou outros
métodos.
Quadro 17

Relação de heurísticas e parâmetros para avaliação
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4.1.2 Perfil dos Avaliadores
Apesar de ser consenso na literatura que a experiência do avaliador no campo
da usabilidade têm influência na quantidade dos problemas diagnosticados, convivemos no
Brasil com uma incômoda escassez de profissionais com esta especialização.
Diante desse impasse, buscamos mais uma vez a literatura para identificar
como a comunidade acadêmica vem encarando esta questão. Santos (2000) ressalta o
problema, levantando ainda a necessidade do envolvimento de avaliadores com outras
competências.
Uma questão que se coloca com esta pesquisa é a da influência do domínio do
conhecimento dos avaliadores na descoberta de problemas de usabilidade. Cabe,
desta forma, verificar em maior profundidade e com maior número de sujeitos, de
que forma a qualidade dos problemas descobertos é influenciada pela área de
formação e de atuação dos avaliadores. Além das áreas de domínio dos avaliadores
desta pesquisa – psicologia, ciência da informação, desenho industrial, ergonomia –
podem ser incluídos profissionais de informática, de comunicação, marketing e
outras áreas comumente envolvidas no planejamento e desenvolvimento de
interfaces com usuários. Mais ainda: cabe considerar o estilo cognitivo dos
avaliadores. (SANTOS, 2000, p.172-173)

Para outros autores, como Karat, Campbell e Fiegel (1992), avaliadores não
precisam ser necessariamente especialistas em usabilidade. Aqueles com boa experiência em
informática e bom conhecimento do contexto de uso do sistema podem obter relativo sucesso
durante a avaliação de interfaces. Levi e Conrad (1996) identificaram que avaliações de
usabilidade podem ser realizadas por desenvolvedores de sistemas com uma qualidade
próxima a realizada por especialistas em usabilidade.
Somervell e McCrickard (2004), buscaram suprir as deficiências de seus
avaliadores, fornecendo informações adicionais no âmbito da usabilidade, percebendo ainda
que eles não sentiram dificuldade em entender os objetivos das heurísticas, pelo contrário,
demonstraram satisfação por ampliarem a sua visão sobre o tema.
Diante do contexto, levando em conta a nossa dificuldade em selecionar
avaliadores experts, pretendemos, a exemplo de Santos (2000), reduzir os prejuízos da
insuficiente experiência com usabilidade, agregando às heurísticas, um conjunto de subheurísticas que refinam o significado das heurísticas principais ampliando, assim, o
entendimento dos objetivos de cada uma delas.
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Além disso, utilizamos para nosso experimento um grupo composto por cinco
avaliadores com perfis variados, mesclando profissionais das áreas de design e análise de
sistemas, com conhecimentos em usabilidade, mesmo que não titulados como especialistas, e
profissionais especializados em jornalismo, veja abaixo a descrição de seu perfil:
Avaliador
1
2
3

Sistema
Operacional

Sexo Idade Profissão
M
M
F

32
34
30

Designer
Analista
Sistemas

Windows
2000
de

Jornalista

Windows
2000
Windows XP

Conexão

Experiência
Usabilidade13 jornalismo
online14

ADSL

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

NÃO

256Kbps
ADSL
256Kbps
ADSL
256Kbps

4
5

Quadro 18

M
M

31
32

Designer
Analista
Sistemas

Windows
2000
de

Windows
2000

ADSL
256Kbps
ADSL
256Kbps

Perfil dos avaliadores participantes da avaliação heurística

4.1.3 Coleta de Dados da Avaliação Heurística do JB Online
A coleta de dados foi desenvolvida nos meses de Agosto e Setembro de 2005,
no entanto, algumas das telas apresentadas estão com datas posteriores, pois foram coletadas
pelo pesquisador após a realização da avaliação, a partir do relatório dos avaliadores.
Inicialmente, estabelecemos uma discussão individual com os avaliadores
sobre os procedimentos de avaliação heurística e das heurísticas selecionadas para o estudo,
onde receberam um formulário de orientações para avaliação, contendo uma sugestão de
passos a serem seguidos. Os avaliadores tiveram conhecimento das tarefas a serem
desenvolvidas durante a inspeção e do formato do relatório que deveriam apresentar ao final
dos trabalhos (Os formulários estão disponíveis no Anexo 1).
13

Consideramos experientes em usabilidade nesse quadro, os avaliadores que já tiveram algum tipo de contato
com os princípios de usabilidade abordados na avaliação, embora não tenham formação específica para serem
considerados avaliadores experts.
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Em seguida, se deu efetivamente a execução das inspeções pelos avaliadores,
que foi acompanhada por um observador, responsável por auxiliá-lo, sem interferir, anotar a
duração das sessões e requerer ao avaliador que exprima em voz alta os seus pensamentos
para registro em fitas de áudio.
Nesta fase, o avaliador, individualmente, percorreu toda a interface por duas
vezes, familiarizando-se com seu processo de interação e suas possibilidades, este
procedimento ocupou um tempo médio de 14 minutos.
Iniciando a avaliação, sendo acompanhado por um observador, o avaliador
executou as tarefas indicadas, anotando os problemas encontrados. Em seguida, navegou pela
interface em busca de problemas de usabilidade, tendo em vista a lista de heurísticas que lhe
foi fornecida. O observador realizou anotações sobre processo de interação e sanou dúvidas
sobre o formulário e as heurísticas quando necessário, além de registrar a fala do avaliador
com um gravador de áudio. Os avaliadores dedicaram, em média, 2 horas e 47 minutos para a
avaliação da interface.
Os problemas identificados por todos os avaliadores foram consolidados pelo
pesquisador em uma lista única, que foi enviada aos avaliadores para designarem o grau de
severidade que cada problema teria na sua avaliação, de acordo com o quadro abaixo:
Grau

Quadro 19

14

Descrição

0

Não é necessariamente um problema de usabilidade.

1

Problema estético ou cosmético. Não necessita ser corrigido, a
menos que haja tempo disponível.

2

Problema de usabilidade menor. Baixa prioridade para correção.

3

Problema maior de usabilidade. Alta prioridade para correção.

4

Catástrofe de usabilidade. É imperativa a sua correção.
Graus de severidade de problemas de usabilidade

Neste quadro, são ditos experientes em jornalismo online, aqueles avaliadores com formação específica na
área de comunicação ou que participaram anteriormente de avaliação desenvolvida por Andrade (2004).
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4.1.3.1 Tarefas Específicas
Para garantir que o avaliador inspecionaria alguns pontos críticos da interface
ou que suscitasse maior interação, determinamos uma lista de seis tarefas que foram
executadas em busca de possíveis problemas de usabilidade:
1. Postar uma mensagem no Fórum;
2. Votar em uma Enquete;
3. Enviar uma notícia por e-mail para o pesquisador;
4. Imprimir uma notícia;
5. Buscar notícia sobre os atentados contra world trade center, por
meio de Busca Rápida;
6. Buscar notícia sobre os atentados contra world trade center, por
meio da ferramenta de Pesquisa Avançada.

4.1.4 Análise de Dados da Avaliação Heurística do JB Online
A partir da lista de problemas consolidada com seus respectivos graus de
severidade, o pesquisador procedeu à análise quantitativa e qualitativa. Para tanto, foi
utilizado o software Microsoft Excel para classificação, totalização e geração de gráficos
correspondentes aos problemas identificados na interface.
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4.2 Procedimentos para o Teste de Usuários do JB Online
O teste de usuários é uma avaliação totalmente independente da avaliação
heurística, com finalidades e participantes distintos. Trazemos aqui uma discussão sobre os
procedimentos adotados para a sua realização, enfatizando características relacionadas à
seleção dos usuários, à coleta de dados e sua posterior análise.
A coleta de dados foi desenvolvida no mês de Setembro de 2005, no entanto
algumas das telas apresentadas estão com datas posteriores, pois foram coletadas pelo
pesquisador após a realização da avaliação, a partir dos resultados consolidados.

4.2.1 Seleção de Usuários do Teste de Usuários do JB Online
Dumas e Redish (1999), defendem que testes de usuários devem contar com
um número entre 5 e 12 participantes, interrompendo as entrevistas a partir do momento em
que os resultados começarem a se repetir. No entanto, Preece, Rogers e Sharp (2005)
argumentam que quanto maior o número de usuários, mais representativos serão os
resultados.
Em contrapartida, Nielsen (2000b) sugere que não há necessidade de realizar
testes com um número muito grande de usuários. Para tanto, apresenta um gráfico
demonstrando a relação entre o número de indivíduos envolvidos em teste de usuários e o
número de problemas encontrados, indicando que cinco participantes já estariam abrangendo
mais de 75% dos problemas de usabilidade de uma interface (Gráfico 5).
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Gráfico 4

Relação entre número de usuários e problemas encontrados (Nielsen, 2000b)

Outros autores, como Perfetti e Landesman (2001), contradizem Nielsen por
meio de experiências em que o acréscimo de usuários levou a um aumento significativo do
total de problemas encontrados.
Diante da controvérsia, decidimos seguir a sugestão de Dumas e Redish em
incluir novos usuários até o momento em que os resultados começassem a se repetir. Ao
procedermos assim, corroborando Nielsen, a partir do sexto usuário, começamos a perceber
que os acréscimos não eram importantes, suspendendo as entrevistas após o oitavo
participante.
Logo, participaram do estudo oito usuários com diferentes características,
buscando abraçar a maior variabilidade possível em seu perfil, pois, apesar de diversas
tentativas de contato, não obtivemos dados sobre o perfil dos usuários do JB Online.
A cada participante foi solicitado a preencher um questionário de identificação
do perfil do usuário (Anexo 2), abordando questões referentes a dados pessoais, profissionais
e sua experiência com computadores e com jornais online, especificamente o JB Online.
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A partir desse questionário podemos traçar um perfil dos usuários
participantes do teste, de acordo com dados abaixo. Para garantir o principio do anonimato, os
participantes tiveram seus nomes substituídos por pseudônimos denominados pelo
pesquisador.

Experiência

Usuário

Pseudônimo

Sexo

Idade

Profissão

Banda
Larga

1

X1

M

64

Bancário

SIM

SIM

SIM

SIM

2

X2

F

32

Publicitária

SIM

SIM

SIM

SIM

3

X3

F

43

Pedagoga

SIM

SIM

SIM

NÃO

4

X4

F

38

Antropóloga

SIM

SIM

SIM

NÃO

5

X5

F

26

Jornalista

SIM

SIM

SIM

SIM

6

X6

M

46

Professor

NÃO

SIM

SIM

NÃO

7

X7

M

52

Bancário

SIM

SIM

SIM

NÃO

8

X8

F

28

Estudante

NÃO

SIM

SIM

NÃO

Quadro 20

Informática

Internet

jornalismo
online

Descrição do perfil dos usuários.

Questão

Respostas

Sexo

Masculino: 38 %
Feminino: 68 %

Tempo de uso de computadores

Entre um e 2 anos: 12,5%
Entre 2 e 3 anos: 25%
Mais de 4 anos: 62,5%

Tempo de uso da Internet

Mais de um ano: 100%
Menos de um ano: 0%

Freqüência de uso da Internet

3 vezes por semana: 12,5%
Diariamente: 87,5%
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Freqüência de acesso a jornais online

Uma vez por semana: 25%
Três vezes por semana: 37,5 %
Diariamente: 37,5 %

Freqüência de acesso ao JB Online

Nunca acessou: 62,5%
Uma vez por mês: 25%
Uma vez por semana: 12,5 %

Envia notícias por e-mail

Sim: 87,5%
Não: 12,5%

Participa de Fóruns de discussão

Sim: 37,5 %
Não: 62,5%

Responde Enquetes

Sim: 50 %
Não: 50 %

Usa Mecanismo de Busca

Sim: 62,5%
Não: 37,5 %

Quadro 21

Perfil dos usuários com relação a sua interação com interfaces.

Pelas informações relatadas pelos usuários (Quadro 22), podemos notar que os
usuários selecionados já tinham experiência com o uso de computadores e Internet, assim
como têm o hábito de acessar jornais online com alguma freqüência, explorando ainda os
mecanismos de interação por eles oferecidos. No entanto, a maioria dos usuários nunca havia
acessado o JB Online.

4.2.2 Coleta de Dados do Teste de Usuários do JB Online
Antes de iniciar o teste, os usuários leram e assinaram um termo de
consentimento, onde lhes foram fornecidas informações sobre os objetivos do teste e
deixando-os cientes de que permaneceriam anônimos e poderiam abandonar o teste a qualquer
momento (Anexo 2).
Buscando prover os participantes com as mesmas informações, foi apresentado
a cada participante um formulário (Anexo 2) com instruções para a realização do teste
(PREECE; ROGERS; SHARP, 2005), contendo ao final a relação de tarefas que executaria
durante a avaliação:
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1. Acesse uma notícia da Editoria de Economia em Tempo Real.
a. Aumente ou diminua o tamanho da fonte da notícia exibida
2. Poste uma mensagem no fórum.
3. Vote em uma Enquete.
4. Acesse uma notícia da Editoria Brasil da Versão Impressa.
a. Envie a notícia por e-mail para o pesquisador:
luislordelo@gmail.com
5. Imprima uma notícia da Editoria de Esportes da Versão Online.
6. Busque uma notícia sobre atentados contra world trade center, por meio
da ferramenta de busca rápida.
7. Busque uma notícia sobre atentados contra world trade center, por meio
da ferramenta de pesquisa.
8. Localize um anúncio qualquer nos classificados online.
9. Busque informações sobre um livro na seção café literário.
10. Encontre o endereço de e-mail do editor do JB Online.
Antes de iniciar as tarefas, o usuário foi solicitado a navegar livremente na
interface pelo período de dez minutos, devendo explorar ao máximo os recursos e
mecanismos oferecidos pela interface.
Foi explicada ao usuário a função do observador, lembrando-o de que não
estaria sendo alvo de avaliação e sim a interface, ou seja, poderia errar, demorar, ou mesmo
não concluir uma tarefa, sem prejuízo para a pesquisa.
O observador solicitou ao usuário para pensar em voz alta, exprimindo os seus
pensamentos através da fala, que seria registrada por meio de um gravador de áudio. A ele foi
sugerido, fazer comentários sobre a interface durante a avaliação.
O observador anotou o horário de início e término da execução de cada tarefa,
informando ao usuário para abandonar a tarefa, caso extrapolasse o limite de 20 minutos por
tarefa.
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Após a realização do conjunto das tarefas, executadas pelos usuários em um
tempo médio de 46 minutos, o observador realizou uma entrevista com o usuário, baseado em
um roteiro semi-estruturado (Anexo 2), contendo questões que pretendiam fazer com que
exprimisse as sensações vivenciadas com a interface e sua opinião sobre alguns aspectos
específicos.

4.2.3 Análise de Dados do Teste de Usuários do JB Online
As entrevistas tiveram duração média de 12 minutos. As respostas dos
usuários, as anotações do observador e as transcrições do registro das falas dos usuários,
foram consolidadas pelo pesquisador, gerando um relatório com todos problemas
identificados.
A lista de problemas foi agrupada pelo que foi registrado pelo observador, e
pelos relatos do usuário. Assim, podemos observar não somente o problema, mas como o
usuário se comporta frente a eles.
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4.3 Descrição da Interface do JB Online
Para o desenvolvimento desse estudo, selecionamos o Jornal do Brasil Online
(JB Online), por ter sido o primeiro jornal brasileiro a ser publicado na Internet, no ano de
1995, completando neste momento 10 anos de presença no mundo digital.
O JB Online está hoje sediado no Portal Terra, que mantém durante toda a
navegação um frame com links para serviços do portal na parte superior da tela. Sua interface
principal (Figura 18) é composta por quatro blocos distintos:
Cabeçalho: contendo a identificação da instituição por meio de sua logomarca,
um espaço para veiculação de conteúdo publicitário, a data da publicação e um menu de
acesso a alguns módulos da interface.
Coluna Central: contendo o horário da última atualização do conteúdo, as
principais manchetes do dia e outras notícias agrupadas pelo título das seções a que estão
relacionadas.
Coluna Esquerda: Esta área traz inicialmente informações relacionadas à
versão online do Jornal do Brasil, contendo uma coluna de Tempo Real, com as últimas
notícias publicadas, um menu de editorias de Tempo Real, um menu de conteúdo exclusivo
online, um Módulo de Pesquisa de opinião e um menu para espaços de conteúdo especial.
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Frame do
Portal Terra

Coluna
Direita
Cabeçalho

Coluna
Esquerda

Coluna
Central

Figura 18

Página inicial do JB Online
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Coluna Direita: Esta área traz inicialmente um menu de acesso ao conteúdo da
versão impressa do Jornal do Brasil, um Mecanismo de Busca Rápida, uma área de
propaganda, uma imagem da charge do dia, informações sobre assinaturas e uma relação de
parceiros.
Ao acessar um dos links da coluna da direita, menu da versão impressa, o
diagrama da interface é modificado, transferindo os menus da versão online para a coluna da
direita e o menu da versão impressa para a coluna da esquerda, expandindo seu número de
opções.

Figura 19

Interface do JB Online após selecionar opção Colunas no menu de Versão Impressa.
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Ao seguir um link de alguma notícia, a interface disponibiliza um conjunto de
opções para o usuário poder alterar o tamanho do texto, adequando a suas necessidades
visuais. No mesmo espaço, são exibidas opções para envio da matéria por e-mail e para
geração de versão para impressão. Ainda, tem-se a data de publicação da notícia e um menu
de localização e retronavegação.

Figura 20

Menu de opções relacionadas à matéria exibida.

Na tela de envio de notícias por e-mail, o usuário pode informar o endereço do
destinatário, o seu próprio endereço e, ainda, fazer comentários sobre a matéria a ser enviada.
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Figura 21

Tela de Envio de Notícias por E-mail

A seguir relacionaremos uma seqüência de telas dos diversos módulos que
compõem o JB Online, visando assim, registrar a forma da interface que foi avaliada neste
estudo. Lembramos, que objetivo nesse momento é apenas descritivo, assim, não iremos
emitir nenhum juízo de valor sobre a interface apresentada, o que será feito exaustivamente no
capítulo 5, Avaliação Heurística do JB Online. Apresentamos cada imagem em uma página
distinta, para exibi-las em tamanho adequado a melhor destacar as características inerentes ao
layout em estudo.
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Figura 22 Canal Todas as Editorias em Tempo Real.
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Figura 23

Editoria Brasil em Tempo Real.

101

Figura 24 Tela de entrada do Fórum de Discussão
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Figura 25 Tela de inserção e listagem de mensagens no Fórum de Discussão
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Figura 26 Tela do módulo de Enquete
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Figura 27 Página de login da Área do Leitor
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Figura 28 Tela de alteração de dados cadastrais da Área do Leitor
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Figura 29 Tela de edição de preferências da Área do Leitor
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Figura 30 Página inicial do Módulo de Pesquisa
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Figura 31 Resultado de busca no Módulo de Pesquisa
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Figura 32 Índice de resultados no Módulo de Pesquisa
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Figura 33 Interface do Curta JB
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Figura 34 Interface do Café Literário
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Figura 35

Página inicial da Versão Impressa
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Figura 36 Tela de acesso aos Classificados
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Figura 37

Tela de acesso aos classificados da Versão Impressa
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Figura 38

Tela de resultados de uma busca nos classificados da Versão Impressa
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Figura 39

Interface dos classificados do JB Online
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CAPÍTULO 5 - AVALIAÇÃO HEURÍSTICA DO JB ONLINE
Com base nos procedimentos apresentados no capítulo 4, seção 4.1, efetuamos
a avaliação heurística do JB Online, a partir da qual, os avaliadores emitiram os relatórios de
seus trabalhos, que foram consolidados pelo pesquisador, gerando uma lista final de
problemas, sendo então, classificados pelos avaliadores de acordo com os graus de severidade
(Quadro 19, seção 4.1.3).
Como a figura do observador não é impositiva para a realização de inspeções
dessa natureza, optamos por manter separados os resultados dos avaliadores e do observador
para que possamos discutir a sua real necessidade.
Dessa forma, apresentaremos a seguir as listas de problemas encontrados por
cada avaliador (seção 5.1), uma lista com a consolidação destes problemas, agrupados pelo
grau de severidade (seção 5.2), uma discussão sobre os problemas encontrados em relação às
heurísticas utilizadas (seção 5.3) e, finalmente, o relatório do observador, com problemas por
ele identificados e não percebidos pelos avaliadores (seção 5.4)

5.1 Relatório de Avaliadores
Cada avaliador após a navegação e execução das tarefas elaborou um relatório
com uma lista de problemas encontrados na interface, totalizando:
Avaliador

Número de Problemas

1.

29

2.

29

3.

24

4.

18

5.

30

Total

130
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Apresentamos, então, individualmente, a lista de problemas encontrada por
cada avaliador. Isso nos permite observar os tipos de problemas encontrados pelo avaliador e
estabelecer uma relação com o seu perfil.
AVALIADOR 1
Ordem Problemas
1.

Resultado parcial da Enquete não possui link para voltar para votação

2.

No link modo de usar não fala sobre o link anteriores

3.

Informação sobre a não possibilidade de correção do que foi escrito no comentário
deveria estar abaixo do formulário e não no modo de usar.

4.

Deveria aconselhar ler a Enquete para o primeiro acesso antes de participar

5.

Banners que rolam para cima do conteúdo do site atrapalham a navegação

6.
7.
8.
9.

Para imprimir uma notícia você tem que clicar no ícone da impressora, que não tem
legenda
Voltando para interface inicial, depois de imprimir, ele abre outro frame, diminuindo
assim meu campo de visualização da interface
Enviando a notícia via e-mail, senti falta de como saber se eu posso enviar a notícia
para mais de uma pessoa e como faço.
Não possibilita retronavegação após envio de notícias via e-mail

10. Na busca de notícias só cabem trinta caracteres no campo.
11. Quando não é encontrada a notícia na busca, ela não dá opção de retronavegação.
12. Após o resultado de busca, o campo de busca sobe para cabeçalho da tela.
13.
14.

O resultado da busca não informa o conteúdo pesquisado, que palavras participaram
da busca.
No final da pesquisa é dada informação com termos não comuns ao usuário: o índice
não foi atualizado

15. A interface de pesquisa muda completamente o diagrama, sinto desconforto.
16. Na tela de ajuda em pesquisa, as informações não são claras para usuários leigos.
17. Na tela de pesquisa não são informados os campos obrigatórios.
18. Na ocorrência de um erro, em pesquisa, é preciso re-digitar as palavras de busca.
19. A interface na pesquisa não informa nada quando não encontra a notícia pesquisada.
20. A noticia pesquisada, quando selecionados todos os anos, traz um resultado confuso,
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deixando o usuário perdido sem saber onde clicar.
Clicando em um dos resultados confusos, a tela mostrada foge mais uma vez do
21. diagrama básico do jornal, deixando o leitor confuso e tendo que reaprender mais
uma vez esta interface, achei a interface desta área arcaica.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Os botões utilizados na interface são confusos, pois temos a sensação de ter apertado
o botão sem ter clicado
O índice de notícias encontradas é confuso, todo na horizontal, sem nenhuma
hierarquia.
Em nenhuma interface de pesquisa existe link para a Página Inicial do Jornal do
Brasil, não tem como voltar.
Se a pesquisa for feita apenas pela editoria e não encontrando resultado a interface
não mostra nada, apenas volta para a tela inicial da pesquisa.
Na interface da pesquisa os botões de e-mail e cadastro não são claros para que
servem.
Na interface da pesquisa eu me senti sem controle da mesma, senti uma angústia e
agonia para sair dali e não sabia como. É muito confusa
Caso não preencha nada na caixa de Busca Rápida, apresenta uma tela em branco
com uma mensagem em inglês.
Tela de Fórum aparece sem campos a preencher, sem nenhuma informação do
porquê.

120

AVALIADOR 2
Ordem Problemas
1.

Relação de editorias da versão impressa fornecida por caixa de listagem dificulta a
localização de editorias como Brasil, Economia, Esportes etc.

2.

A relação de Editorias de Tempo Real confunde o navegador na localização de
editorias da versão impressa.

3.

A Busca Rápida no site é limitada a 30 caracteres.

4.

A verificação de erros no login, como senha ou e-mail

não informado, só é

verificada após o envio dos dados. Poderia ser realizado por javascript, impedindo o
envio sem senha.
5.

As Enquetes anteriores não são exibidas, apresentando erro de acesso à página.

6.

A Enquete só é acessível na Página Inicial

7.

Não opções para retronavegação após acessar o Modo de Usar da Enquete.

8.

Ferramenta de tamanho da fonte funciona apenas em algumas páginas

9.

Ferramenta de impressão só funciona com baixo nível de segurança.

10. Após envio de e-mail, não há opção de retronavegação para a notícia original ou
para enviar o e-mail para outra pessoa.
11. Editoria de Economia não carrega o conteúdo, sem informar o porquê?
12. Ao acessar uma notícia de um canal de tempo Real, o mecanismo de retronavegação
não oferece a opção de voltar para o canal de origem, apenas para o índice de todas
as editorias.
13. Exibição do índice de notícias de tempo Real de data anterior, não exibe a data que
foi selecionada pelo leitor, nem informa que não é uma notícia atual.
14. A retronavegação de uma notícia de dia anterior, leva ao índice de notícias da data
atual, podendo confundir o leitor.
15. A opção de retornar à Página Inicial do Canal Café Literário surge como a
penúltima opção do menu, podendo passar despercebida pelo leitor, que buscará
esta opção na parte superior da tela, seguindo o exemplo da forma de retorno À
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Página Inicial do JB.
16. Estilos de CSS15 não carregam nas páginas da Área do Leitor.
17. Área de pesquisa não fornece botão home.
18. A área de pesquisa não segue o diagrama básico da interface, além de manter dois
diferentes diagramas.
19. Na interface de pesquisa, é oferecido um cadastro para acesso às pesquisas e em
nem um momento informações cadastradas são solicitadas.
20. Acessado em diferentes momentos, o link para os classificados online levou a
diagramas diferentes, onde um deles parece ter levado o leitor para um site fora do
JB.
21. Ao retornar dos classificados online, o frame do Portal Terra é duplicado
22. Sem botão home para classificados do jornal impresso
23. Busca Rápida não localiza informações com eficiência
24. Lista de notícias nos resultados da pesquisa é confusa
25. A mensagem postada no Fórum não aparece instantaneamente na lista de
mensagens, fazendo com que o leitor a envie diversas vezes, repetindo-a na lista.
Também não há confirmação de que a mensagem foi enviada corretamente.
26. No Fórum, não é informado para o leitor que campos são obrigatórios (e-mail, não é
obrigatório).
27. Em alguns momentos, as notícias de tempo Real levam a endereço não existente
28. Não oferece Mapa do Site
29. Ao clicar em Links de seções identificadas como Exclusivo Online, o usuário é
levado para conteúdo da versão impressa.

15

Arquivos contendo códigos de formatação de páginas web, carregados em paralelo aos arquivos html.
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AVALIADOR 3
Ordem Problemas
1.

O menu não obedece ao padrão em todas as telas

2.

Desorganização da lista de mensagens no Fórum

3.

Não há feedback no envio de mensagens do Fórum

4.

A localização da Enquete na Página Inicial não favorece sua localização.

5.

A sinalização de informações obrigatórias no cadastro da Área do Leitor não é clara.

6.

Falta informação de quantas pessoas votaram na Enquete.

7.

A confirmação de senha, surge uma outra interface do JB, chamada Área do Leitor,
com outro diagrama.

8.

No acesso ao jornal, tem que colocar todo o e-mail, poderia ser um login.

9.

O resultado da Enquete é confuso, não possui elementos de destaque e
agrupamento.

10. O resultado da Enquete deveria ser mais reservado na identificação das pessoas.
11. No resultado da Enquete, não menciona data e hora.
12. Erro de acesso às Enquetes anteriores
13. Desnecessário o modo de usar para Enquete.
14. Navegação muito lenta.
15. Não possui padrão para indicar os links.
16. O design é velho
17. Na página de impressão, a presença de um ícone velho para impressora.
18. Mecanismo de impressão é bloqueado por restrição de segurança do navegador.
19. Resultado da busca não possui cabeçalho.
20. Não informa quantos resultados forma encontrados na busca.
21. Não informa palavras que participaram da busca.
22. Não há padrão nas fontes usadas no resultado da busca.
23. Na pesquisa, a sensação é de estar em outro jornal, totalmente diferente.
24. Quando não localiza algo, é preciso redigitar o assunto pesquisado.
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AVALIADOR 4
Ordem

Problemas

1.

Complicado, chato de encontrar as seções. Localização dos canais.

2.

Cadastramento para participar da Enquete.

3.

Tamanho e posicionamento do menu principal.

4.

A coluna do meio deveria ser mais estreita tornando a leitura do texto mais
agradável.

5.

Organização da notícia principal. Layout inadequado, o destaque se confunde com
outros tópicos de notícias.

6.

Ícone de impressora diferente do padrão.

7.

A seção tempo Real com pouco destaque.

8.

Uso inadequado de texto em itálico

9.

Uso do MSOutlook. Um formulário deveria estar disponível para comunicação.

10.

Mudança de ambientes. A pesquisa é diferente do padrão do site.

11.

Perda da conexão entre algumas áreas do site. Layouts diferentes, dinâmica e
acessos diversos.

12.

Tempo de acesso grande. Respostas demoradas.

13.

Imagens e descrições de manchetes deveriam ser clicáveis

14.

Imagens não têm legenda

15.

No menu lateral toda a célula deveria ser parte do link, não apenas o texto

16.

Variação de tipos na resposta da notícia.

17.

No resultado da Busca Rápida, uso de tipos serifados em tamanho e cor ilegíveis.

18.

Texto de instruções da Área do Leitor não tem destaque.

124

AVALIADOR 5
Ordem Problemas
1.
2.

A Página Inicial tem informação demais, que só aparece após a rolagem.
Caixas de textos no Fórum deveriam ser alinhadas à esquerda, evitando que fiquem
distantes dos rótulos em telas maiores.
A listagem de mensagens do Fórum não tem limite horizontal, fazendo com que o

3.

usuário tenha que usar a barra de rolagem horizontal para leitura, além de retirar o
menu lateral direito do campo de visão do usuário.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

As mensagens do Fórum não são organizadas, não existe agrupamento, são
mostradas todas em uma única página.
A mensagem enviada ao Fórum não aparece imediatamente para o usuário.
O usuário não é informado que a mensagem do Fórum foi enviada corretamente.
Na Enquete as informações não são agrupadas nem destacadas
No resultado parcial da Enquete, faltam links de anterior, próximo, primeiro e
último.
No resultado parcial da Enquete, não é informada a página de resultados que está
sendo exibida.
Mensagem de erro das Enquetes anteriores é muito genérica, pouco clara.
Editorias de tempo Real mostram apenas ordem cronológica da notícia.
Ao enviar um e-mail o diagrama/layout é modificado.
No texto das notícias, quando aparecem endereços da Internet, não são

13.

disponibilizados como hipertexto. Caso o usuário deseje seguir o endereço, precisa
selecionar, copia e colar na barra de endereços do navegador.

14.
15.

Caminho para impressão é fornecido apenas pela imagem da impressora. Deveria
haver redundância com link de texto.
Não são aplicadas margens na impressão do texto da notícia.
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16.
17.
18.
19.

Não há opção de voltar na tela de impressão
Busca Rápida limita quantidade de caracteres (30)
Mecanismo da Busca Rápida busca por frase e não por palavras-chave
O resultado da Busca Rápida não informa o número de ocorrências localizadas.
Na tela de resultados da Busca Rápida, existem dois botões para, retornar à página

20.

anterior, mas com nomes diferentes. O do topo da tela, chama-se Documentos
Anteriores e o do final da tela Documentos 10.
Na tela de pesquisa Avançada, a caixa de opções de anos contém

21.

desnecessariamente o nome do jornal (ex: Jornal do Brasil 2005), enquanto poderia
apenas informar o ano (2005).

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Na tela de pesquisa Avançada, A caixa de opções de ano é muito pequena, listando
apenas três opções de ano, dificultando a seleção vários anos.
Na tela de pesquisa Avançada, a omissão do ano deveria trazer resultados para
todos os anos. Ou seja, todos os anos deveria ser a opção padrão.
Na tela de pesquisa Avançada, há muita informação irrelevante.
Na tela de pesquisa Avançada, o botão voltar, nem sempre volta.
Na tela de pesquisa Avançada,os resultados do índice não são agrupados e não
informação sobre data.
Na tela de pesquisa Avançada, ao clicar para selecionar uma notícia, são mostradas
inúmeras notícias.
Interface do sistema de busca é muito ruim.
Na tela de pesquisa Avançada, a ajuda não explica a busca avançada.
Na tela de pesquisa Avançada, não são emitidas mensagens de erro para o usuário.
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5.2 Relatório Consolidado por Severidade
A partir dos relatórios dos avaliadores foram listados 130 problemas. A
interseção entre todos os problemas gerou uma lista com 113 problemas de usabilidade, que
foi encaminhada a todos os avaliadores para que indicassem o grau de severidade considerado
para cada item.
A consolidação destas informações, resultou em uma lista de problemas de
usabilidade, que apresentamos a seguir, agrupados pelo grau de severidade, que foi obtido
pela média aritmética dos valores informados pelos avaliadores, arredondando-os em caso de
existência de casas decimais.

Grau de Severidade 0 - Não é necessariamente um problema de usabilidade
Localização/Tipo
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface

Problema
A Página Inicial tem informação demais, que só aparece
após a rolagem.
A seção tempo Real tem pouco destaque.

Heurística
8
8

Grau de Severidade 1 - Problema estético ou cosmético. Não necessita ser corrigido, a
menos que haja tempo disponível.
Localização/Tipo
Estética e layout

Problema
Não permite configurar o código de cores

Heurística
3

Grau de Severidade 2 - Problema de usabilidade menor. Baixa prioridade para correção.
Localização/Tipo
Área do Leitor
Busca Rápida

Enquetes
Enquetes
Enquetes
Enquetes

Problema
Heurística
O acesso à Área do Leitor é feito por e-mail, o que fica
0
longo, deveria ser por login.
Na tela de resultados da Busca Rápida, existem dois
4
botões para, retornar à página anterior, mas com nomes
diferentes. O do topo da tela, chama-se Documentos
Anteriores e o do final da tela Documentos 10.
A localização da Enquete é inadequada, parece uma seção
1
do jornal.
Modo de usar da Enquete não fala sobre o link anteriores
10
Modo de usar para Enquetes é desnecessário.
10
O resultado da Enquete não possui data e hora
1
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Estética e layout

A coluna do meio deveria ser mais estreita tornando a
leitura do texto mais agradável.

8

Estética e layout

Banners que rolam para cima do conteúdo do site
atrapalham a navegação
Não existe recurso de auxílio redundante para links, como
sublinhado, por exemplo.
Não oferece Mapa do Site
Não possui padrão para identificação de links. (em alguns
lugares é cinza, em outros, vermelho)

8

O menu principal utiliza fontes muito pequenas.
O título salvo nos favoritos não corresponde como o
conteúdo da página
A opção de retornar à Página Inicial do Canal Café
Literário surge como a penúltima opção do menu,
podendo passar despercebida pelo leitor, que buscará esta
opção na parte superior da tela, seguindo o exemplo da
forma de retorno à Página Inicial do JB.
Editorias de tempo Real mostram apenas ordem
cronológica da notícia.

8
7

Tempo de resposta elevado. Páginas demoram a carregar.

1

A caixa de opções de anos contém desnecessariamente o
nome do jornal (ex: Jornal do Brasil 2005), enquanto
poderia apenas informar o ano (2005).

8

Estética e layout
Estética e layout
Estética e layout
Estética e layout
Estética e layout
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Pesquisa Avançada

6
6
4

4

4

Grau de Severidade 3 - Problema maior de usabilidade. Alta prioridade para correção.
Localização/Tipo
Área do Leitor
Área do Leitor

Área do Leitor
Área do Leitor
Busca Rápida
Busca Rápida
Busca Rápida
Busca Rápida
Busca Rápida

Problema
Heurística
Estilos de CSS não carregam nas páginas da Área do
5
Leitor
O link para cadastro de novo usuário não é claramente
1
identificado. Deveria estar na mesma caixa dos campos de
login, pois parece que ele é um somente um título de
abertura da Área do Leitor.
Os campos obrigatórios não são claramente identificados
5
Texto de instruções não tem destaque
1
Após o resultado de busca, o campo de busca sobe para
4
cabeçalho da tela
Busca Rápida limita quantidade de caracteres (30)
3
Busca Rápida não localiza informações com eficiência
5
Localização da Busca Rápida do lado direito parece que
1
está relacionada à versão impressa.
Mecanismo da Busca Rápida busca por frase e não por
palavras-chave.

5
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Busca Rápida

Mecanismo de Busca Rápida só aparece na Página Inicial
e tempo Real
No resultado da busca é dada uma informação com termos
não comuns ao usuário: o índice não foi atualizado

1

Busca Rápida

O resultado da busca não informa o conteúdo pesquisado,
ou seja, que palavras participaram da busca

9

Busca Rápida

O resultado da Busca Rápida não informa o número de
ocorrências localizadas.
Quando não é encontrada a notícia na busca, ela não dá
opção de retronavegação
Variação de tipos de letra nos resultados da busca.
Informação sobre a não possibilidade de correção do que
foi escrito no comentário deveria estar abaixo do
formulário e não no modo de usar.
Mensagem de erro das Enquetes anteriores é muito
genérica, pouco clara.
Não há opções para retronavegação após acessar o Modo
de Usar da Enquete.
Não informa quantas pessoas votaram na Enquete.
No resultado parcial da Enquete, as informações não são
agrupadas nem destacadas. Faltam elementos visuais de
agrupamento, como negrito e cor.
No resultado parcial da Enquete, faltam links de anterior,
próximo, primeiro e último.
No resultado parcial da Enquete, não é informada a página
de resultados que está sendo exibida.

1

O resultado da Enquete deveria ser mais reservado na
identificação dos participantes
Visita ao resultado parcial da Enquete, não possui link
para voltar para votação
Erros só são verificados após o envio da mensagem para o
servidor do JB. O erro poderia ser identificado
imediatamente por javascript16, possibilitando uma
correção mais rápida.
Não há formas de enviar a notícia para mais de uma
pessoa. Nem é informado como fazer isso.

0

Envio de e-mail

Não possibilita retronavegação após envio de notícias via
e-mail, nem a possibilidade de enviar para outra pessoa

5

Envio de e-mail

Uso do MSOutlook. Um formulário deveria estar
disponível para comunicação

3

Estética e layout

As colunas da direita e da esquerda não estão em
equilíbrio

8

Busca Rápida

Busca Rápida
Busca Rápida
Enquetes
Enquetes
Enquetes
Enquetes
Enquetes
Enquetes
Enquetes
Enquetes
Enquetes
Envio de e-mail

Envio de e-mail

16

2

5
4
9
9
3
1
4
1
6

3
9

1

Javascript é uma linguagem desenvolvida pela Netscape para auxiliar desenvolvedores a criarem sites mais
interativos.
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Estética e layout
Estética e layout
Estética e layout
Estética e layout
Estética e layout
Estética e layout
Estética e layout
Estética e layout
Estética e layout
Estética e layout
Estética e layout
Fórum

Fórum
Fórum
Fórum
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface

Excesso de propagandas, principalmente o banner no
meio da página.
Frame do Terra diminui espaço para navegação
Ícones de editorias é usado apenas no índice de tempo
Real
Imagens e descrições de manchetes deveriam ser
clicáveis.
Imagens nem sempre têm legendas
Layout complicado, chato de encontrar as seções.
Localização dos canais não explícita.
Menu de canais não provê clara distinção visual entre
áreas distintas.
Modificação do diagrama/layout em vários módulos da
interface.
No menu lateral toda a célula deveria ser parte do link,
não apenas o texto.
O uso de imagens e outros recursos multimídia é precário.
Uso de texto em itálico é inadequado para leitura em tela.
(usado no resultado da Busca Rápida e cadastro da Área
do Leitor)
A listagem de mensagens do Fórum não tem limite
horizontal, fazendo com que o usuário tenha que usar a
barra de rolagem horizontal para leitura, além de retirar o
menu lateral direito do campo de visão do usuário.
As mensagens do Fórum não são organizadas, não existe
agrupamento, são mostradas todas em uma única página.

8
8
4
7
1
1
7
4
7
12
8
4

4

Caixas de textos no Fórum deveriam estar próximas aos
rótulos. Em telas maiores elas ficam muito distantes dos
rótulos.
No Fórum, não é informado para o leitor que campos são
obrigatórios (e-mail não é obrigatório).

4

A retronavegação de uma notícia de dia anterior, leva ao
índice de notícias da data atual, podendo confundir o
leitor.
Ao retornar dos classificados online, o frame do Portal
Terra é duplicado.

4

5

8

Desorganização das notícias da Página Inicial.

4

Editoria de Economia não carrega o conteúdo, sem
informar o porquê. Geralmente quando não há notícias
recentes de economia, principalmente no fim de semana.

4

130

Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface

Exibição do índice de notícias de tempo Real de data
anterior, não exibe a data que foi selecionada pelo leitor,
nem informa que não é uma notícia atual.
Ferramenta de tamanho da fonte funciona apenas em
algumas páginas. Parece funcionar apenas na versão
impressa.
Não indica matérias relacionadas a uma notícia exibida

1
1
13

O menu de navegação no rodapé da notícia não permite
acesso aos níveis intermediários. Ex. em uma notícia da
editoria Brasil de Tempo Real, o menu do rodapé não
permite voltar para Brasil, apenas para todas as editorias
de Tempo Real.
Relação de editorias da versão impressa fornecida por
caixa de listagem dificulta a localização de editorias como
Brasil, Economia, Esportes etc.
Sem botão home para classificados do jornal impresso. Ou
seja, não se pode retornar para o início dos classificados.

1

A ajuda não explica a busca avançada.
A caixa de opções de ano é muito pequena, listando
apenas três opções de ano, dificultando a seleção vários
anos.
A omissão do ano deveria trazer resultados para todos os
anos. Ou seja, todos os anos deveria ser a opção padrão.

10
8

Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada

Há muita informação irrelevante.
Na interface da pesquisa o botão de cadastro não é claro
para que serve.

8
0

Pesquisa Avançada

Na interface de pesquisa, é oferecido um cadastro para
acesso às pesquisas e em nem um momento informações
cadastradas são solicitadas.
Na tela de pesquisa não são informados os campos
obrigatórios
O diagrama/layout da pesquisa é completamente diferente
do padrão utilizado no site.

0

Pesquisa Avançada

Os botões utilizados na interface são confusos, pois temos
a sensação de ter apertado o botão sem ter clicado

4

Tela de impressão

Caminho para impressão é fornecido apenas pela imagem
da impressora. Deveria haver redundância com link de
texto.
Ferramenta de impressão só funciona com baixo nível de
segurança, devido ao uso de controles Active x.

6

Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada

Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada

Tela de impressão
Tela de impressão

Na tela de impressão, não há opção de voltar para a
notícia ou canal de origem, apenas para a home do jornal.

1
3

5

5
4

4
5
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Tela de impressão

Não são aplicadas margens na impressão do texto da
notícia. Na folha impressa, o texto fica colado ao canto
esquerdo da página.

0

Grau de Severidade 4 - Catástrofe de usabilidade. É imperativa a sua correção
Localização/Tipo
Busca Rápida
Enquetes
Enquetes
Envio de e-mail
Estética e layout

Fórum

Fórum
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Página Inicial ou
outros locais na
interface
Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada

Problema
Heurística
Caso não preencha nada na caixa de Busca Rápida,
5
apresenta uma tela em branco com uma mensagem em
inglês
A necessidade de cadastramento para participar da
0
Enquete pode inibir a participação de interessados na
pesquisa de opinião.
As Enquetes anteriores não são exibidas, apresentando
5
erro de acesso à página.
Ao enviar um e-mail o diagrama/layout é modificado.
4
A apresentação de menus distintos de versão impressa e
1
online confundem o leitor, principalmente porque eles
trocam de posição (esquerda e direita), de acordo com a
notícia selecionada.
A mensagem postada no Fórum não aparece
5
instantaneamente na lista de mensagens, fazendo com que
o leitor a envie diversas vezes, repetindo-a na lista.
O usuário não é informado que a mensagem do Fórum foi
enviada corretamente.
Acessado em diferentes momentos, o link para os
classificados online levou a diagramas diferentes, onde
um deles parece ter levado o leitor para um site fora do
JB.
Ao clicar em Links de seções identificadas como
Exclusivo Online, o usuário é levado para conteúdo da
versão impressa.
Em alguns momentos, as notícias de tempo Real levam a
endereço não existente.

5

No texto das notícias, quando aparecem endereços da
Internet, não são disponibilizados como hipertexto. Caso o
usuário deseje seguir o endereço, precisa selecionar,
copiar e colar na barra de endereços do navegador.
A interface na pesquisa não informa nada quando não
encontra a notícia pesquisada
A noticia pesquisada quando selecionados todos os anos,
traz um resultado confuso, deixando o usuário perdido
sem saber onde clicar
Ao clicar para selecionar uma notícia, são mostradas
inúmeras notícias.

13

4

4
5

9
2
4
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Pesquisa Avançada

Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada
Pesquisa Avançada
Tela de impressão
Tela de impressão

Clicando em um dos resultados confusos, a tela mostrada
foge mais uma vez do diagrama básico do jornal,
deixando o leitor confuso e tendo que reaprender mais
uma vez esta interface, achei a interface desta área arcaica
Em nenhuma interface de pesquisa existe link para a
Página Inicial do JB, não tem como voltar.

4

Interface do sistema de busca é muito ruim.
Na interface da pesquisa eu me senti sem controle da
mesma, senti uma angústia e agonia para sair dali e não
sabia como. É muito confusa
Na ocorrência de um erro é preciso redigitar as palavras
de busca.
Na tela de ajuda em pesquisa, as informações não claras
para usuários leigos.
Não são emitidas mensagens de erro para o usuário.
O botão voltar, nem sempre volta.
Os resultados dos índices não são agrupados e não há
informação sobre data. O índice de notícias encontradas é
confuso, todo na horizontal, sem nenhuma hierarquia
Se a pesquisa for feita apenas pela editoria e não
encontrando resultado a interface não mostra nada, apenas
volta para a tela inicial da pesquisa
Ícone de impressora diferente do padrão usado
correntemente na web. O ícone não tem rápida associação
com uma impressora.
Voltando para a Página Inicial, pelo ícone do JB, depois
de imprimir ele abre outro frame do Terra, diminuindo
assim meu campo de visualização da interface

0
3

3

6
10
9
5
4
9
2
8

Com os dados acima, temos os problemas encontrados distribuídos de acordo
com o quadro 19, seção 4.1.3, onde, apesar da gravidade indicada pelos avaliadores se
constituir de uma medida subjetiva, podemos dizer que a avaliação teve um alcance
significativo na localização de problemas de usabilidade, já que 82,3 % dos problemas
encontrados foram considerados como problemas maiores ou catástrofes de usabilidade.
Mesmo que consideremos o aspecto subjetivo e façamos uma hipotética redução da gravidade
dos problemas, ainda assim teríamos um resultado expressivo, já que apenas 17,7% dos
problemas foram considerados de baixa relevância e apenas 2 problemas foram descartados
como problemas de usabilidade.
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Tabela 1

Distribuição de problemas por grau de severidade.

Grau de

Quantidade de

Percentual

Severidade

Problemas

0

2

1,77 %

1

1

0,88 %

2

17

15,04 %

3

67

59,29 %

4

26

23,01 %

Total

113

100,00 %

Como indicado na tabela 1, há uma predominância de problemas de grau 3, no
entanto, constatamos que problemas desta natureza se distribuem uniformemente nos itens
avaliados na interface.
1,77%
100%

4,76%

10,53%

7,69%

90%

0,88%

4,35%
20,00%

26,67%
15,79%

80%

33,33%

15,04%

39,13%

70%

66,67%

66,67%

0

80,00%

60%

59,29%
50%

84,62%

52,63%

2

60,00%

3

80,00%

40%

1

57,14%
4
56,52%

30%
20%

33,33%

21,05%

10%

33,33%
13,33%

20,00%

23,01%
7,69%

4,76%

0%
Página
Estética e
inicial ou
Layout
outros
locais na
interface

Gráfico 5
tipo de problema.

Fórum

Enquetes

Envio de Impressão
e-mail

Busca
rápida

Pesquisa
avançada

Área do
leitor

TOTAL

Distribuição de Problemas por graus de severidade agrupados por locais na interface ou
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A área da interface relacionada à Pesquisa Avançada mostrou-se como o
módulo mais problemático, contando com vinte e três problemas de usabilidade, dos quais
95,65% de alta severidade (graus 3 e 4). Esse número poderia ter sido muito maior, visto que
a quantidade e qualidade dos problemas, devido à complexidade e desorganização dos
resultados apresentados, levaram os avaliadores a desistirem da avaliação deste módulo,
optando por relatar o problema de forma mais genérica: a interface do sistema de busca é
muito ruim. Apesar de terem sido alertados para serem o mais específico possível na descrição
dos problemas, entenderam que deveria haver uma completa reformulação de todo o projeto
do módulo, não cabendo assim indicar maiores detalhes.
Heurística
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Descrição

Nenhuma heurística
Visibilidade do status do sistema
Equivalência entre o sistema e o mundo real
Controle do usuário e liberdade
Consistência e padrões
Prevenção de erro
Reconhecer ao invés de relembrar
Flexibilidade e eficiência de uso
Estética e design minimalista
Auxílio ao usuário para reconhecer,
diagnosticar e recuperar-se de erro
Ajuda e documentação
Personalização
Mutimidialidade
Hipertextualidade
Memória
Total

Tabela 2

Número de
Problemas
7
18
3
8
24
16
5
4
14
7
4
0
1
2
0
113

Percentual
6,19%
15,93%
2,65%
7,08%
21,24%
14,16%
4,42%
3,54%
12,39%
6,19%
3,54%
0,00%
0,88%
1,77%
0,00%
100,00%

Distribuição de problemas diagnosticados segundo heurísticas

Sete dos problemas encontrados pelos avaliadores não tiveram heurística
associada por se tratarem de problemas muito genéricos, como no Módulo de Pesquisa: a
interface do sistema de busca é muito ruim ou de problemas mais relacionados à estratégia
adotada para o fluxo de navegação, como na Enquete: A necessidade de cadastramento para
participar da Enquete pode inibir a participação de interessados na pesquisa de opinião,
dentre outros.
A utilização de padrões e a consistência (heurística 4) estão entre os maiores
problemas da interface, representando 21,24 % do total. Um fator que contribui bastante é a
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manutenção de diagramas antigos que não passaram por atualização durante a renovação do
layout da interface, remetendo ao usuário a sensação de ter sido levado para um outro site
(Figura 40).

Figura 40

Diferentes diagramas usados na interface do JB Online

Outro importante fator é a organização e o agrupamento lógico de itens na
interface. Esse problema é relatado pelos avaliadores, como existente desde a Página Inicial,
onde se tem a impressão de estar navegando no site do JB Online e ao selecionar uma notícia
é levado para conteúdo da versão impressa (Figura 41). No Fórum, as mensagens são
apresentadas em uma única tela, obrigando o leitor a rolar diversas vezes a tela para baixo
(Figura 42).
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Exclusivo online

Versão Impressa

Figura 41

Versão do jornal impresso acessado a partir do conteúdo exclusivo online
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Figura 42

Lista de mensagens do Fórum de Discussão.

A heurística 1, visibilidade do status do sistema, envolveu 15,93% dos
problemas de usabilidade. As principais queixas dos avaliadores estão relacionadas ao
fornecimento dados sobre as informações apresentadas na tela, como por exemplo o número
de votantes em uma Enquete, o número de mensagens postadas no Fórum, a quantidade de
ocorrências encontradas em uma busca, e quanto a características de navegação, como o fato
de a Busca Rápida ser acessível apenas pela Página Inicial, a falta de legenda nas imagens e o
elevado tempo de carregamento das páginas.
A interface mostrou-se frágil na manipulação e prevenção de erros. Estes
problemas são abordados pelas heurísticas 5 – Prevenção de erro e 9 – Auxílio ao usuário para
reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erro, que juntas formam 20,35% dos problemas
encontrados.
Os problemas dessa natureza estão as distribuídos em toda a interface, como na
Busca Rápida, que tem o seu algoritmo de busca baseado em frases inteiras, ao invés de
palavras-chave, o que facilitaria a localização de notícias, pois nem sempre o usuário irá
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buscar pela frase exata. Por exemplo, se o usuário está buscando informação sobre o estatuto
do desarmamento, não poderia buscar por estatuto desarmamento, pois esta ação incorreria
em nenhum resultado. Este caso parece bastante simples, mas em situações não muito mais
complexas, o usuário não saberia como resolver, principalmente por não haver nenhuma
informação que o oriente sobre as estratégias usadas pelo Mecanismo de Busca.
Em alguns casos, a interface deixa o usuário sem saber o que está ocorrendo,
visto que não emite mensagens de erro adequadas para alguns problemas. É o que ocorre
quando o usuário, ao fazer uma busca na ferramenta de Pesquisa Avançada e não informa o
ano a ser pesquisado, a interface simplesmente retorna para a mesma tela e ainda apaga as
palavras-chave digitadas pelo usuário, sem nenhuma informação. Na coluna de tempo Real, se
o usuário clicar em uma editoria que por algum motivo não tenha conteúdo, apresenta uma
tela vazia como na figura 43.

Figura 43

Tela da editora Economia da seção Tempo Real.

139

Finalmente, com relação à heurística 13 – Hipertextualidade, vale ressaltar que
esta questão tem sido pouco explorada na interface do JB Online. Poucas vezes são
acrescentadas outras notícias relacionadas à matéria, surgindo muito mais como links para
continuar a leitura, seguindo para a próxima página, do que a indicação de outras matérias.
Quanto à inserção do hipertexto no corpo do texto, não acontece nem quando são
mencionados explicitamente endereços da web, como na figura 44, sendo o usuário obrigado
a selecionar, copiar e colar na barra de endereços do navegador.

Figura 44

Fragmento da tela da editoria Variedade da seção de Tempo Real

5.3 Relatório de Heurísticas e Sub-heurísticas
Além do relatório de problemas de usabilidade, os avaliadores receberam um
formulário contendo as heurísticas que deveriam avaliar e sub-heurísticas que o auxiliariam
na associação do problema encontrado com a heurística relacionada. Além de funcionar como
um instrumento auxiliar, foi solicitado aos avaliadores que informassem como a interface se
comporta frente a cada uma das sub-heurísticas17, de acordo com a seguinte legenda:
•

Atende: se a interface atende completamente àquele item.

•

Atende Parcialmente: se a interface, em algumas telas deixa de atender
àquele item.

17

Em anexo encontra-se o relatório completo de sub-heurísticas consolidado a partir dos dados informados pelos
avaliadores.
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•

Não Atende: se a interface não atende àquele item em nenhum momento
ou se atende em algumas poucas telas, mas é predominante não atendê-lo.

•

Não se Aplica: se aquele item não tem relação com a interface em estudo,
seja por não estar relacionado com seus objetivos ou fazer parte da
avaliação de ações que a interface não dispõe.

O conjunto de sub-heurísticas, apesar de ter sido adaptado de Santos (2000),
que tinha um foco genérico em relação a interfaces para web, mostrou-se aplicável à interface
do jornalismo online, visto que apenas 7% das 71 sub-heurísticas foram classificadas pelos
avaliadores como Não se Aplica (Tabela 3). No entanto, consideramos que ainda é preciso o
desenvolvimento de trabalhos que elaborem um conjunto mais completo de sub-heurísticas
específicas para as singularidades do jornalismo online.
Tabela 3

Situação de sub-heurísticas inspecionadas pelos avaliadores.

Descrição
Não se Aplica
Atende
Atende Parcialmente
Não Atende
Total

Ocorrências
5
19
33
14
71

Percentual
7,04%
26,76%
46,48%
19,72%
100,00%

Os avaliadores consideraram que a interface do JB Online precisa ser revista,
no todo ou em parte, em 66,20% das questões relacionadas às sub-heurísticas avaliadas.
Apesar de, para cada heurística, haver uma quantidade diferente de sub-heurísticas, isso não
foi determinante para influenciar esse valor, já que apenas quatro heurísticas tiveram valores
idênticos para todas as sub-heurísticas analisadas.
Heurística
1. Visibilidade do status do sistema
2. Equivalência entre o sistema e o mundo real
3. Controle do usuário e liberdade
4. Consistência e padrões
5. Prevenção de erro
6. Reconhecer ao invés de relembrar
7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. Estética e design minimalista

Situação
Atende Parcialmente
Atende Parcialmente
Atende Parcialmente
Atende Parcialmente
Atende Parcialmente
Atende Parcialmente
Atende Parcialmente
Atende Parcialmente

141

9. Auxílio ao usuário para reconhecer, diagnosticar e
recuperar-se de erro
10. Ajuda e documentação
11. Personalização
12. Mutimidialidade
13. Hipertextualidade
14. Memória
Quadro 22

Atende Parcialmente
Atende Parcialmente
Não Atende
Atende Parcialmente
Não Atende
Atende

Situação de heurísticas inspecionadas pelos avaliadores.

O quadro 20 apresenta um resumo da situação de cada heurística, indicando
como Atende ou Não Atende, aquelas onde todas as sub-heurísticas apontavam na mesma
direção. As relatadas como atende parcialmente, representam aquelas que tiveram pelo menos
uma sub-heurística avaliada de forma diferente das demais.
Dessa forma, os resultados mostram que a interface do JB Online atende ao
princípio de memória (PALACIOS et al., 2002), apesar deste mecanismo apresentar
problemas relacionados às demais heurísticas. A personalização (BARDOEL; DEUZE, 2001)
foi interpretada como não atendida pela interface, que apenas dispõe de um serviço de
newsletter, onde envia notícias por e-mail de acordo com a escolha do usuário. A
hipertextualidade (BARDOEL; DEUZE, 2001) também foi classificada como não coberta
pela interface, já que não a envolve no corpo do texto e ainda não oferece links para matérias
relacionadas à notícia exibida.
A Multimidialidade foi considerada como parcialmente atendida, pois os
avaliadores entenderam que em alguns momentos se buscou o uso de mídias variadas, mas
restrito a seções especiais como o Curta JB e o Curta Viagem. No entanto, na narração do fato
jornalístico, a multimidialidade é precária, contando inclusive com um número muito pequeno
de imagens associadas.
Acreditamos que a apresentação de sub-heurísticas para os avaliadores ajudou
na associação dos problemas encontrados com as heurísticas relacionadas e ainda contribuiu
para em um melhor entendimento do alcance de cada heurística. No entanto, os avaliadores
demonstraram exaustão no momento de classificarem o comportamento da interface frente a
cada uma das sub-heurísticas.
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5.4 Relatório do Observador
Além dos problemas encontrados pelos avaliadores, por meio do registro em
áudio da fala do avaliador durantes as inspeções, o observador identificou outras 17 questões
não relatadas.
Apesar destes problemas também terem sido originados pelos avaliadores, mas
coletados pelo observador, optamos por relacioná-los separadamente para que fosse possível
expor a perícia do avaliador na detecção de problemas e verificar a relevância em utilizar a
técnica de pensar em voz alta e de contar com a presença do observador.

1. No Fórum, não é informado o horário de postagem da mensagem.
2. O link para Enquete aparece apenas na Página Inicial.
3. No cadastro do leitor, o usuário tende a informar o país de origem. Só depois percebe
que é apenas para estrangeiros.
4. Links complementares da notícia não são bem identificados como links
5. No envio de e-mail, o rótulo ENVIAR PARA leva o leitor a digitar o endereço,
enquanto é esperado o nome e depois o endereço. Todos os avaliadores erraram nesse
ponto.
6. Todos os botões e ícones de confirmação de formulários usam padrões diferentes.
7. Na Busca Rápida, detalhe da matéria localizada é esmaecida, dificultando a
legibilidade.
8. Os links das Notícias Relacionadas na Busca Rápida ficam ilegíveis com a cor cinza,
quando se coloca o mouse sobre o link. O correto seria ele ressaltar na tela.
9. Os resultados da Busca Rápida não informam a editoria a qual a notícia pertence,
apenas que é do JB Online.
10. O primeiro resultado da Busca é listado com fonte diferente dos demais, que tem
títulos e links serifados.
11. Na tela de pesquisa Avançada, o texto de ajuda para seleção do ano é ignorado pelo
usuário.
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12. Na tela de pesquisa Avançada, os botões de níveis de visualização são ignorados pelo
usuário e quando são alertados para eles, pensam que são números de páginas. Após
descobrir que não são, têm dificuldade para entender a que se referem.
13. Na tela de pesquisa Avançada, os botões de níveis de visualização não têm rótulos
indicativos, apenas números.
14. Após o envio de mensagens por e-mail, com alguns avaliadores o frame do Portal
Terra desapareceu.
15. O Fórum deveria ter o formulário de postagem na primeira página e um link para lista
de mensagens e Fóruns anteriores.
16. Coluna de Tempo Real está relacionada à seção que o usuário se encontra, mas não
informa isso ao usuário. O usuário que já leu as notícias de tempo Real na primeira
página, não busca mais este tipo de notícia ao se deslocar para outras seções.
17. O ícone da tela de impressão é diferente do ícone imprimir, que fica no rodapé da
notícia.

Diante da qualidade dos problemas relacionados acima, consideramos válida a
utilização do recurso de pensar em voz alta e o acompanhamento de um observador durante a
execução da avaliação, visto que houve o acréscimo de 15% no número de problemas
diagnosticados.
Sugerimos que outros estudos avaliem se o surgimento destes problemas
advém apenas do acréscimo destas alternativas de registro ou se está relacionado à
experiência dos avaliadores com este tipo de inspeção, já que os problemas listados foram
percebidos durante a navegação, mas não informados no relatório. É possível que com a
participação em outros testes desta natureza, o avaliador tenha maior presteza na formulação
do seu relatório.
O observador fez ainda algumas considerações a partir de sua observação, sem
levar em conta a fala dos avaliadores:
•

Durante a Busca Rápida, alguns avaliadores extrapolaram o limite de
30 caracteres, digitando sem perceber que isto havia acontecido. Ao
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mesmo tempo a interface não emitiu nenhum tipo de sinalização,
levando-os a iniciar a busca, que retornou sem resultados. Como a
interface não dispunha de um feedback adequado, os avaliadores
pensavam que tinha digitado de forma incorreta ou que não existiam
notícias com aquelas palavras-chave.
•

Não ficou claro se o Módulo de Pesquisa envolve somente a versão
impressa ou também o JB Online.

•

Os avaliadores reclamaram bastante sobre quantidade de dados pessoais
no cadastro da Área do Leitor, principalmente sobre a solicitação do
CPF do usuário.

•

Os usuários tendem a enviar a mensagem do Fórum mais de uma vez,
por não ter feedback da interface.

•

Os avaliadores antes da navegação prévia avaliaram a interface como
simples e fácil, depois da navegação prévia, relataram maior
complexidade, após a execução das tarefas, consideraram-na uma
interface com muitos problemas.

•

A tela de classificados online não dispõe de espaçamento entre as
informações .

•

A Página Inicial do Fórum informa uma data incorreta, diferente da
data atual, conforme a figura 45.
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Figura 45

Data informada na interface, diferente da data atual.

•

O resultado da Busca Rápida, aparentemente leva a notícias publicadas
na versão online, até seu título indica que faz parte do JB Online, mas
olhando com mais cuidado percebemos que, em primeiro lugar, fomos
levados à interface da versão impressa, com o seu menu à esquerda, e,
pasmem, que o conteúdo indicado como do JB Online, na verdade faz
parte da versão impressa (Figura 46). O mesmo acontece quando a
notícia localizada pertence realmente ao JB Online. (Figura 47).
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Figura 46

Resultados de busca no JB Online

Figura 47

Fragmento de tela com resultados de busca do JB Online

•

O avaliadores se mostraram bastante insatisfeitos com o tempo
excessivo para carregamento das páginas, chegando a comentar que
desistiriam da leitura se não fosse pela pesquisa.
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A sensação negativa dos usuários sobre a velocidade de acesso às informações
do site é ratificada pelo sistema de rastreamento Alexa18, que classifica a velocidade do Jornal
do Brasil como Muito Lenta (10,8 segundos para carregar a página), classificação
semelhante à do Globo Online, Muito Lenta (7,2 segundos para carregar a página), enquanto
que outros sites como o da Folha Online são classificados como Rápida (1,3 segundos para
carregar a página). O Alexa ressalta ainda que 99% dos sites na web têm carga mais rápida
que o site do JB Online.
No capítulo seguinte, veremos como os usuários se comportam frente à
interface do JB Online. Além de verificarmos os problemas por eles encontrados,
explicitaremos a verbalização das sensações experimentadas ao se depararem com essas
situações.

18

http://www.alexa.com
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CAPÍTULO 6 - TESTE DE USUÁRIOS DO JB ONLINE
O teste de usuários do JB Online foi realizado para que pudéssemos estabelecer
um paralelo entre seus resultados e aqueles provenientes da avaliação heurística, sendo assim
possível verificar a efetividade da avaliação heurística no diagnóstico de problemas de
usabilidade em interfaces do jornalismo online.
O objetivo, no entanto, não é estabelecer comparações entre os métodos, pois
como visto na seção 2.4.3, não podemos eleger um método como melhor que o outro, já que a
qualidade dos resultados é fortemente influenciada pelo contexto de uso da interface, ou seja,
o ambiente, os usuários, os objetivos da interface, dentre outros, além de questões
relacionadas às condições de realização do método como impedimentos técnicos, financeiros,
de pessoal, dentre outros. Buscamos com esse teste, então, obter parâmetros para verificar a
existência de grandes distorções que poderiam indicar falhas no uso do método de avaliação
heurística para jornais online.

6.1 Resultados do Teste de Usuários
A partir das falas dos usuários, registrada em fitas de áudio, e das anotações
feitas pelo observador durante a navegação do usuário, construímos uma lista de problemas
única. No total foram identificados 47 problemas de usabilidade.
A seguir apresentaremos os problemas encontrados agrupados pelo que foi
registrado pelo observador, representando 29,79% dos problemas, e pelo que foi relatado pelo
usuário, representando 70,21% dos problemas. Dessa forma, poderemos analisar não somente
o problema, mas como o usuário se comporta frente a eles.

6.1.1 Problemas Registrados pelo Observador
Os usuários alternaram na navegação do conteúdo da versão online e da versão
impressa sem perceber que isto ocorria. Quando questionados sobre o fato, relataram que só
perceberam que existia esta diferença ao executar uma tarefa que especificava que a notícia a
ser acessada deveria ser da versão impressa. Mesmo assim, observamos dificuldade na
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diferenciação destes dois espaços, sobretudo pela troca de posição dos menus na interface, a
exemplo do usuário X1, quando perguntado sobre a localização destes menus na tela.:
X1. Online fica à direita, a versão impressa fica à esquerda.
Os botões de alteração de tamanho da fonte, situados no final da notícia,
podem não ser percebidos pelo usuário em matérias com texto muito longo, ademais, esta é
uma função que o usuário executaria antes de realizar a leitura, logo deveria preceder o texto,
não obrigando o usuário a rolar até o final da página para fazer o ajuste do texto e depois
retornar ao início para a leitura do conteúdo.
Após o cadastro na Área do Leitor, o usuário esqueceu o porquê estava
cadastrando, ou seja, votar na Enquete. Após o cadastro, o usuário deveria ser remetido à ação
que originou a necessidade do cadastro. Isso só acontece se o usuário digitar novamente o
login e senha, mas todos voltaram à Página Inicial para clicar no link da Enquete.
Na ferramenta de Pesquisa Avançada, se o usuário informa a data na caixa
DATA, sem selecionar o ano, incorre no mesmo erro de localização. Para o usuário o ano já
estaria selecionado, ao digitar na caixa abaixo.
Apesar da discussão atual do Fórum estar em negrito e com a fonte ampliada,
os usuários não a perceberam, pois confundem-na com um título da seção. Os Fóruns
anteriores, pontuados por marcadores em vermelho, exerceram maior atração sobre 62% dos
usuários.
Usuários prosseguem no Fórum sem perceber que a mensagem postada não
está na lista. Isso pode ter acontecido, devido à sua vontade de executar rapidamente as
próximas tarefas, considerando a atual concluída. No entanto, avaliamos que em um contexto
real, o usuário, tendo apenas esta atividade como objetivo, buscaria localizar a sua mensagem
na lista das já postadas.
Um total de 37,5% usuários demorou a localizar o Fórum do JB Online,
buscando-o em outras áreas na tela, e ainda passando por ele diversas vezes, sem percebê-lo.
O mesmo aconteceu com a Enquete. Isto ocorre devido a estes mecanismos de interação
estarem situados na parte inferior da interface. Aqui entra uma questão de ordem institucional,
isto é, precisamos avaliar qual a visão do JB Online sobre a importância destes mecanismos, o
que confirma a teoria na sua classificação como um jornal de segunda geração, apenas
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começando a explorar algumas características da Internet. Acreditamos que estes recursos
estimulem o usuário na ampliação do vínculo com o jornal, já que passa ser um local de
informação e ao mesmo tempo de exposição e compartilhamento de idéias.
O frame do Portal Terra confundiu alguns usuários, que buscaram seções do
jornal na caixa de canais deste frame, entendendo-o como parte da interface do JB Online.
Nesse espaço, buscaram também opções que não acharam facilmente na interface.
Poucos usuários observaram a tela criteriosamente durante a navegação inicial.
O que parece é que o usuário não quer ter trabalho de assimilação da interface, já que é muito
fácil para ele abandoná-la e buscar um concorrente que satisfaça suas necessidades.
Apenas um usuário não colocou o seu nome no campo ENVIAR PARA, todos
os demais confundiram este campo como o local para a indicação de e-mail, percebendo ao
passar para o campo seguinte e assim corrigindo o erro.
Os usuários que optaram por digitar todo o texto sugerido para a Busca Rápida,
não perceberam que haviam atingido o limite de caracteres da tela, enviando sua busca e não
localizando nenhuma informação.
Após a busca, a interface não oferece o Mecanismo de Busca novamente,
sendo necessário que o usuário retorne à Página Inicial. No entanto, um usuário ficou
impedido de usar o botão voltar do navegador, pois este, por algum motivo, foi desabilitado.
O usuário redigitou o endereço do JB Online.
Em uma busca sem resultados, a mensagem de que nada foi localizado só é
acessível usando a barra de rolagem do navegador, como mostra a figura 48.
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Figura 48

Página de uma Busca Rápida sem resultados.

No mecanismo de pesquisa, 75 % dos usuários não preencheram o ano a ser
pesquisado, indo direto para a digitação da palavra-chave para busca, o que é seu maior
objetivo. Assim, a interface deveria fornecer valores padrões para a seleção de ano, como
todos os anos selecionados, retornando algum resultado para o leitor ou, ao mínimo, emitir
uma mensagem indicando o erro e a sua solução.
Os usuários tiveram dificuldade para localizar o e-mail do editor. Primeiro,
porque buscavam algo do tipo fale conosco, segundo porque, o link fica localizado apenas na
Página Inicial e, finalmente, devido ao excesso de endereços na página de e-mails e telefones.
Apesar de grande parte dos sites web utilizarem o seu logotipo como
instrumento de retronavegação, Santinho (2001) defende que deve haver um outro link
explícito para retorno à Página Inicial. Nesse estudo, 62,5% dos usuários utilizaram o botão
voltar do navegador como mecanismo de retronavegação, em detrimento do logotipo do JB
Online.
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Notando que um usuário sempre usava o botão voltar do navegador ou reinseria o endereço inicial para voltar à Página Inicial, perguntamos o que o levava a esta
atitude, que respondeu:
X2. Porque eu achei que o site não passa credibilidade[...] Senti isso a partir
dos erros na busca[...]

6.1.2 Problemas Relatados pelo Usuário
Durante a navegação, como foram instruídos a pensar em voz alta, os usuários
emitiram diversas falas sobre sua sensação em relação à interface. A análise deste registro nos
permitiu identificar vários problemas de usabilidade, dentre eles problemas não
diagnosticados pela avaliação heurística, principalmente os mais relacionados a questões de
ordem subjetiva.
Alguns problemas não são específicos do JB Online, advêm da própria
experiência do usuário com a Internet, das coisas que o incomodam quando está navegando
em outros sites. Esse conhecimento prévio aflora rapidamente no momento em que ganha voz
para expor essas sensações que o incomodam, mas que normalmente não tem com quem
reclamar, passando então despercebido. Um exemplo disso está na fala de um usuário, na
primeira exibição da página para ele.
X5. Uma coisa que não gosto em página de jornal online é que tem muita
informação piscando. Você está prestando atenção em um determinado local e pisca no outro
chamando sua atenção.
Nesta mesma linha os usuários se mostraram insatisfeitos com a estratégia de
publicidade utilizada no site, reclamando bastante sobre o surgimento de popups durante a
navegação, o banner na área central da tela, competindo com as informações e o banner
expansível, que colocado acima dos menus, faz com que o usuário passe o mouse sobre ele,
expandindo-o sobre a tela e atrapalhando sua navegação.
X8. Esse popup chato que fica abrindo toda hora[...] é um porre.
X5. O banner rola sobre o menu atrapalhando. Você passa o mouse sem
querer nele e atrapalha.

153

X2. Incomoda ter um banner amarelo no meio da tela. Quando você entra
enxerga o banner mais do que as notícias. Você dá ênfase à propaganda, que não é o
objetivo.
Uma preocupação do pesquisador foi sobre o problema nos ícones de alteração
de tamanho da fonte, que leva a um erro claro, parecendo intencional, podendo influenciar os
usuários na sua percepção da interface. No entanto, o problema não havia sido identificado
previamente pelo pesquisador no momento de definição das tarefas. Porém, já na navegação
prévia, portanto ainda sem conhecimento das tarefas a serem realizadas, 50% dos usuários
tentaram, alterar o tamanho da letra, incorrendo em erro.
X7. Que isso aqui? Eu queria saber o que era isso do tamanho da letra,
mas[...] nada acontece.
X5. Não está aumentando. Ou está aumentando e eu não estou percebendo?

Por algum motivo, em alguns Fóruns, a lista de mensagens não tem quebra de
linha, fazendo com que todo o texto da mensagem seja mostrado em uma única linha,
empurrando a coluna lateral direita para fora do campo visual do usuário, que precisa usar a
barra de rolagem para fazer a leitura. Isso interfere também no posicionamento das caixas de
texto para informação de nome, cidade e e-mail (figura 49), levando o usuário a ficar sem
saber como postar sua mensagem.
X4. Ô, não é pra botar aqui nome e cidade [...] deveria ter aqui, né. E não dá
erro[...] olha aqui, nome, e-mail e tal[...] deixa eu tentar aqui[...]. vou digitar a
mensagem[...]. olha aí, deu erro, o campo nome não pode estar vazio, o campo cidade não
pode estar vazio, mas[...]. não dá pra colocar. Vamos tentar outro.
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Figura 49

Problema na disposição de caixas de texto em algumas telas de Fóruns anteriores.

A solicitação de cadastro para uma interação simples como a Enquete, levou os
usuários a pensarem que tinham clicado em um local incorreto, voltando à Página Inicial para
tentar novamente.
X3. Não sei pra que esse cadastro. Uma Enquete, não necessariamente tem
que revelar a pessoa.
X2. Cliquei errado. Pra eu votar tenho que me cadastrar? Eu acho um
absurdo. Acho que está errado. Vou voltar na Página Inicial[...] eu não vou votar não[...]
porque eu não quero me cadastrar[...] depois vai ficar mandando lixo para o meu e-mail[...]
só vou fazer isso por causa da pesquisa[...] Ah! Eu não estou acreditando, CPF!?. Eu não
faço essas coisas não. Para responder uma Enquete você precisa colocar todos seus dados
aqui? É sério mesmo, precisa? Se eu tivesse em casa, acessando o jornal, eu não ia fazer
nunca.
No cadastro na Área do Leitor, todos os usuários procuraram o Brasil na lista
de países, levando algum tempo procurando o país até perceber que era um dado a ser
informado apenas por estrangeiros.
X6. Por que é que não tá aqui o Brasil.
A maior parte dos usuários, 62,5%, buscou ver o resultado parcial antes de
votar e não encontrou como votar a partir da tela de resultados, tendo que voltar à Página
Inicial.
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Após ocorrência de algum tipo de erro nas informações do usuário no cadastro,
a tela retorna sem os dados de senha, levando o usuário a incorrer em outro erro ao re-enviar o
formulário, gerando reações negativas.
X1. Ô pôxa, apagou a senha.
Após o cadastro na Área do Leitor para acesso à Enquete, quase todos os
usuários buscaram-na no menu, sem sucesso, pois essa opção está apenas no menu principal.
Apenas um usuário redigitou o login e senha, sendo levado à Enquete. Para os demais, como
seu nome já aparece na tela, entendem que já estão conectados à Área do Leitor. Assim,
voltaram à Página Inicial para novamente acessar a Enquete.
X2. Agora o mínimo que eles deviam fazer é me dar à pergunta, cadê a
pergunta?
Na Busca Rápida, alguns usuários desistiram de buscar a informação solicitada
após várias tentativas, alternando as palavras-chave, sem localizar notícias relacionadas.
X7. Acho que eu digitei errado[...] sei não[...] desisto[...]
Outros entendem que a notícia localizada não tem relação com o tema
pesquisado. Isto acontece porque a interface não ressalta no resumo a palavra buscada, apesar
dela estar contida no texto. A impressão inicial é de que houve erro de digitação, levando o
usuário a retornar à Página Inicial e redigitar as palavras-chave.
X4. Não saiu nada[...] botei world trade center e saíram coisas que não tem
nada a ver. Vitor Paiva: saudades do século 20. De roupa[...]. vou voltar de novo[...]. world
trade center[...] aconteceu a mesma coisa.
O usuário demonstra um sentimento de angústia e revolta contra a interface por
não lhe fornecer aquilo a que se propõe.
X3. Ô, não apareceu nada. Encontrada nenhuma ocorrência!? Peraí, então
vamos voltar de novo. Vou digitar então, exatamente o que você mandou[...] Nada. Vou botar
então só world trade center, para ver se aparece. Mas, vem uma lista de coisa que não dá
para identificar a lógica. O serviço de busca deles não é muito certo[...]
X5. Sinto-me perdendo tempo. Acho uma perda de tempo. Aí eu me estresso,
fecho o site e vou pra outro. Fiz isso pela segunda vez e ele não mostrou nada.
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Na Pesquisa Avançada, o usuário se depara com uma interface completamente
diferente, mas a sua reação é demonstrada mesmo quando lhe são apresentados os resultados
da busca, deixando-o confuso e sem entender seu objetivo.
X4. Nossa que coisa esquisita. Formato estranho. Nunca vi um formato
assim[...] é ruim esse formato, esquisito, parece que está fora de formatação. Muito solto,
assim, parece que deu erro, alguma coisa. É ruim ele[...] Você não deveria ter que rolar
tanto assim. É um espaço muito grande entre elas.
X6. Esses numerozinhos[...] Não é amigável essa tela. Ela é diferente de todas
as outras. Sim, qual delas tem realmente o que eu quero?
A velocidade de carregamento das páginas é percebida por todos os usuários,
que a priori pensam que pode ser um problema da sua conexão, até demonstrarem irritação
com esse problema, levando-os inclusive a pensar que surgirá uma tela de erro.
X4. Nossa, que demora. A impressão que dá quando fica assim, muito tempo, é
que vai dar erro. Se não fosse por isso eu já teria desistido. Voltaria depois, se é que eu
voltaria.
X3. Isso é o que mais me irrita quando estou navegando. Exatamente o tempo
de resposta[...] do retorno para o usuário. Esse site é problemático?
X2. Ele é lento[...] ou é da rede aqui?[...] é muito lento (risos).

Após a execução das tarefas os usuários foram entrevistados, buscando-se
extrair mais informações sobre suas sensações na interação com o JB Online. Assim, quando
questionados sobre o seu desempenho nas tarefas, 62,5% dos usuários avaliaram de forma
negativa, com alguns se considerando culpados por esta dificuldade.
X6. Fraquíssimo[...] porque eu nunca tinha feito[...] é culpa minha, não do
jornal
X3. Com dificuldades (risos). Em alguns pontos eu não gostei. Muito chato de
encontrar as coisas. Ou então eu não estou acostumada com a dinâmica, com a forma como
eles trabalham.
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X2. Péssimo. Achei que eu fiz mal. Porque eu achei difícil fazer. Eu acho
assim: a interface não é muito boa, pra você navegar bem, você realmente teria que entrar e
navegar todos os dias[...] e já conhecer. É difícil pra quem não conhece.
Ao ser questionado sobre o melhor aspecto da interface, os usuários não
souberam ressaltar pontos positivos por considerarem não haver nada de novo que a diferisse
das demais existentes na web, no entanto, outros trouxeram como ponto positivo a qualidade
do conteúdo, que apesar da interface não pode ser desprezado.
X1. A clareza deles na divulgação das notícias.. o conteúdo é bem claro, não
deixa dúvidas.
X4. Eu particularmente não gostei da interface desse jornal. Acho que as cores
não ajudam. Não saberia dizer qual o melhor aspecto.
X3. O mais fácil pra mim é a busca, fica bem destacado, apesar de não
encontrar bem as coisas.
X2. Não vejo nada de inovador nele pra dizer isso aqui é melhor, talvez esse
acesso à versão impressa.
X5. Acho que a função de aumentar a fonte.
Sobre o pior aspecto da interface do JB Online, os usuários relataram os
problemas com a Busca Rápida, falta de organização, o excesso de informações, o frame do
Portal Terra, a velocidade de carregamento das páginas e a falta de outras mídias como
imagens, infográficos, vídeos, além de informações complementares à notícia .
X1. Na busca aqui, né, na Busca Rápida, quando a gente não acha, devia ter
um conteúdo melhor de explicação, de como se deve procurar.
X4. Não existe muito destaque. Você é meio que obrigado a ler tudo para
saber o que você ta procurando. Principalmente, eu acho, que pela cor, as barras laterais
tem as mesmas cores e são tons de cinza. Você acaba tendo que ler tudo para saber
exatamente onde você quer ir. Isso cansa um pouco.
X8. O frame do Terra me incomoda muito. Porque não tem nada a ver com o
restante. Eu entendo porque tenha isso. Mas me incomoda, incomoda bastante.
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X3. Acho que ele é muito carregado de informação. Muitos dados, acho que a
gente termina se perdendo. Isso me incomoda.
X6. Eu que sou uma pessoa muito ocupada, que preciso de respostas
imediatas[...] você pede para imprimir não imprime, pra aumentar o tamanho da letra, não
aumenta e a lentidão, por exemplo pra postar no Fórum.
X2. Tinha que ter mais links de volta. Essa coisa da busca mesmo, como é um
jornal, deveria estar presente o tempo todo. A busca é pouco eficiente. O mecanismo de
pesquisa é complicado. Precisa de muitos cliques pra conseguir as coisas[...] tem que usar
muito a barra de rolagem[...] eu não gosto.
X5. Ele demora[...] e a forma de retorno à Página Inicial.
X7. Por exemplo essa notícia aqui sobre Fernando de Noronha, deveria ter
fotos, um mapa, um link, como ir ou mais informações, outras notícias. Outra coisa, nessa
charge aqui, deveria poder ver outras charges publicadas.

Ao serem questionados sobre o layout da interface, os usuários relataram
confusão e falta de objetividade na organização dos conteúdos.
X8. Ele é meio confuso[...] eu acho. No sentido de que, não sei, os outros
jornais quando você entra, aí você já vê logo as notícias e já vai clicando. Aqui você não tem
as manchetes, não são claras.
X2. Todas as telas são muito extensas, tem que ficar correndo barra de
rolagem. Eu odeio ficar correndo barra de rolagem, eu dou uma olhada geral e vou em
frente.
X7. O layout não é confuso, mas a busca de informação é confusa. Acho que
falta título[...] as principais manchetes acho que falta.

Sobre as cores utilizadas na interface, os usuários com menor conhecimento
sobre princípios de design consideraram adequadas, sem maiores questionamentos, enquanto
aqueles que tinham alguma relação de sua formação com esta área, notaram problemas,
principalmente nas cores utilizadas para os links.
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X4. Essa cor não ajuda, eu acho, também, eu não gosto, eu não sei se[...] não
sei, eu não gosto dessa cor[...] É a única cor que eles usam, além do cinza. Não dá uma boa
visibilidade.
X2. As cores devem ter a ver com a linha editorial do jornal. Deve ser uma
coisa sóbria, séria. Agora, as cores dos links[...] é complicado. Mas, não acho a utilização
de cores ruim.
X5. Acho que as letras têm um corpo muito fino e às vezes a leitura não é
agradável. E o vermelho vibra muito, devido à intensidade da tela do computador.

Os usuários não demonstraram muita preocupação com relação ao problema do
active X19, durante a impressão de uma notícia. Provavelmente isto acontece porque eles
conseguiram rapidamente uma outra solução para o problema. No entanto relataram não
reconhecer imediatamente o ícone da impressora oferecido pela interface.
X4. Eu imaginei que[...] isso é comum, acontece em diversas ocasiões, você tá
querendo imprimir um artigo que tá online e não consegue. E normalmente o que eu faço.
Normalmente quando acontece isso, eu copio o texto e imprimo pelo Word.
X6. Como eu cliquei e não funcionou, eu fui pelo botão do navegador.
X2. No primeiro momento eu não entendi aquele ícone da impressora como
sendo para imprimir, daí eu procurei pra ver se tinha algo embaixo, como não tinha eu
tentei clicar nele e não funcionou.
Adicionalmente, questionamos aos usuários sobre sua necessidade em
personalizar o conteúdo de um jornal online, permitindo-os definirem os tipos de notícias que
seriam exibidos para eles ao acessarem o jornal. 62,5% dos usuários disseram que gostariam
de ter essa funcionalidades, desde que não precisasse de muito tempo para configurá-lo, nem
ter que ficar voltando à tela de configuração com muita freqüência.

19

Active X é uma tecnologia de interface entre aplicativos Windows criada pela Microsoft, que estabelecem um
conjunto de regras sobre como os programas devem compartilhar informações na Web, buscando e ativando
aplicativos no computador ou na rede. Como podem conter conteúdos maliciosos, podem ser bloqueados pelos
navegadores, a depender do nível de segurança que esteja selecionado.
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X5. Gostaria sim, como em um site de banco que você já tem o seu perfil com
o que você mais usa.
Perguntamos aos usuários se voltariam a navegar no JB Online. Apenas 37,5%
dos usuários disseram que voltariam ao jornal, exatamente aqueles que já o utilizavam com
alguma periodicidade. Os usuários que nunca haviam utilizado a interface disseram que não
voltariam mais ao jornal.
X4. Não. Porque realmente não me agrada. Eu acesso muito a folha, é fácil.
Já o Estadão eu não gosto. Não é amigável.
X3. Não. Achei um saco. Prefiro A Tarde ou a Folha.
X8. Eu não deixaria de usar a folha ou A Tarde pra navegar no JB.
X5. Não. Por causa da demora pra carregar.
Finalmente, questionamos se o recomendariam para alguém, obtendo resposta
semelhante para os antigos usuários, enquanto que os novos usuários ficaram em dúvida ao
responder, pois acreditavam que o problema era com a interface e não com o conteúdo do
jornal.
X6. Jornal do Brasil eu recomendo sim
X4. Não. Pelo conteúdo talvez. Mas pela interface não.
X3. Embora o Jornal do Brasil seja um jornal de tradição, não recomendaria.
Prefiro a Folha, lá você acha as coisas.
X7. Recomendaria pela notícia.

6.1.3 Problemas Encontrados no Teste de Usuários
Abaixo listamos todos os problemas identificados durante o teste de usuários,
agrupados por sua localização na interface.
Ordem
1.
2.

Localização
Área do Leitor
Área do Leitor

Problema
Após o cadastro, o usuário não sabe como fazer para votar na
Enquete.
Após o cadastro na Área do Leitor, o usuário esqueceu o porquê
estava cadastrando, ou seja, votar na Enquete.
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3.

Área do Leitor

4.

Área do Leitor

5.
6.

Busca Rápida
Busca Rápida

7.
8.

Busca Rápida
Busca Rápida

9.
10.

Busca Rápida
Busca Rápida

11.
12.
13.
14.
15.

Busca Rápida
Busca Rápida
Enquete
Enquete
Enquête

16.

Envio de email
Estética e
Layout
Estética e
Layout
Estética e
Layout
Estética e
Layout
Estética e
Layout
Fórum
Fórum
Fórum
Fórum
Impressão
Impressão
Impressão
Página Inicial e
outros
Página Inicial e
outros
Página Inicial e
outros
Página Inicial e
outros

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Necessidade de redigitar a senha após erro no cadastro do leitor,
gera reação negativa.
No cadastro na Área do Leitor, os usuários procuraram o Brasil
na lista de países.
Busca é restrita a Página Inicial.
Busca Rápida não é eficiente. Trazendo itens de pouca
relevância.
Busca Rápida tem limite de caracteres.
Falta ajuda ao usuário na identificação do que levou a não
localizar a informação.
Não existe ferramenta de busca na tela da versão impressa.
Mensagem de resultados não encontrados só é mostrada após
rolagem da tela.
Para realizar nova busca, tem que voltar para Página Inicial.
Resultados da Busca Rápida usa mais de uma fonte.
Cadastro para Enquete parece erro de acesso no link
Resultado parcial da Enquete não permite ir para tela de votação.
Solicitação de cadastro para Enquete confunde o usuário, que
retorna para a Página Inicial para ver se clicou no local correto.
Erro no preenchimento do campo ENVIAR PARA
Banner no meio da tela incomoda
Cores dos links é inadequada
Corpo do texto é muito fino.
Há muitas informações piscando na tela, desviando a atenção
organização das informações é confusa, falta título para
manchetes.
Alguns Fóruns não disponibilizam caixas de texto para postagem
Dificuldade para localizar a mensagem postada no Fórum
Dificuldade para localizar o Fórum
Usuários confundem Fóruns anteriores com Fórum atual.
Problemas com active X para impressão
Papel impresso não tem margem
Tela de impressão não tem retronavegação
Abertura de popups incomoda o usuário
Alto tempo de resposta parece que vai incorrer em erro.
Confusão entre versão online e impressa
Dificuldade na localização dos botões de tamanho da letra.
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33.

43.
44.

Página Inicial e
outros
Página Inicial e
outros
Página Inicial e
outros
Página Inicial e
outros
Página Inicial e
outros
Página Inicial e
outros
Página Inicial e
outros
Página Inicial e
outros
Página Inicial e
outros
Página Inicial e
outros
Pesquisa
Pesquisa

45.
46.
47.

Pesquisa
Pesquisa
Pesquisa

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Dificuldade na localização do e-mail do editor
Excesso de informação
Faltam mais dados e imagens relacionados à notícia
Ícone de Tamanho da fonte não funciona
Link para endereços e e-mail deveria usar padrão da web: fale
conosco
Menu canais do frame Terra é confundido com menu do JB.
Menus não oferecem destaque às opções.
Posicionamento do link JB Online do lado direito no café
literário.
Retronavegação é realizada pelo botão voltar, em detrimento do
logotipo
Site muito lento.
Formato dos resultados de pesquisa é confuso
Não preenchimento do ano, não retorna nada para o usuário,
deixando sem saber o que fazer.
Pesquisa Avançada não dispõe do ano 2002 e 2003.
Pesquisa Avançada não tem retronavegação.
Diagrama é diferente do padrão utilizado.
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CONCLUSÕES
Este estudo analisou a interface do JB Online, por meio de uma avaliação
heurística, como um estudo de caso para verificação da aplicação de métodos de inspeção em
interfaces do jornalismo online, buscando verificar os alcances e limites dos
procedimentos/modelos

existentes,

contribuindo

para

identificar

necessidades

de

estabelecimento de critérios específicos de análise e, assim, agregando fundamentos para
futura elaboração de um método heurístico específico para interfaces desta natureza.
Visando constatar o alcance do método no diagnóstico de problemas de
usabilidade, realizamos em paralelo uma avaliação por meio do método de testes de usuários,
podendo assim ter um instrumento de referência, já que não foram encontrados na literatura,
nacional e internacional, estudos que analisem as interfaces de jornais online do ponto de vista
ergonômico, que pudessem ser usados para balizamento e/ou contraste.
Para o presente estudo, utilizamos as dez heurísticas definidas por Nielsen
(1994), além da introdução de quatro novas heurísticas, relacionadas às características do
jornalismo online apresentados por Bardoel e Deuze (2001) e Palacios et al. (2002), sendo
fornecidas aos avaliadores, como informação adicional, um conjunto de parâmetros
específicos (sub-heurísticas), adaptados dos parâmetros20 sugeridos por Santos (2000).
A avaliação heurística mostrou-se eficiente no diagnóstico de problemas de
usabilidade, identificando um total de 130 problemas para o site do JB Online. Destes, 17
foram listados pelo observador e 113 identificados pelo grupo de avaliadores.
Os problemas encontrados pelo observador representam um acréscimo de 15%
nos problemas levantados. A taxa de acréscimo é considerável, mas não há como avaliar se,
no presente caso, ela derivou ou não da falta de experiência dos avaliadores com o método.
Ainda assim, esses resultados levam-nos a recomendar que estudos posteriores utilizem a
técnica de observação, quando possível.
Na discussão que se segue, desprezamos o número de problemas encontrados
pelo observador, visto que não foram classificados por grau de severidade. Reportamo-nos,
então, apenas aos 113 problemas encontrados pelos avaliadores.
20

Veja a lista completa no capítulo 3
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A constatação de que 82,3% dos 113 problemas encontrados pelos avaliadores
foram considerados como problemas maiores ou catástrofes de usabilidade, reforça a
importância dos problemas diagnosticados pela avaliação heurística.
Apesar dos avaliadores não terem titulação na área de ergonomia, apenas um
avaliador não detinha conhecimentos básicos de usabilidade e três já haviam participado de
uma avaliação heurística anteriormente. A pouca experiência dos avaliadores em usabilidade
poderia ter sido um dos pontos fracos da pesquisa, no entanto, constatamos o diagnóstico de
um grande número de problemas de alta severidade, mesmo por aqueles sem experiência na
área, o que sugere a alta visibilidade de tais problemas na interface analisada.
As tarefas foram definidas pelo pesquisador, sem a verificação prévia de
possíveis problemas. Optou-se por dar ao usuário um grande número de tarefas para melhor
guiá-lo na navegação pela interface. Supunha-se que o avaliador iria, espontaneamente,
navegar por outros locais na interface, além dos indicados nas tarefas.
O uso da avaliação de teste de usuários como método complementar, no caso
específico deste estudo, não trouxe um grande número de novos problemas de usabilidade. O
teste de usuários resultou em um total de 47 problemas, destes, apenas 31,91% não haviam
sido identificados pela avaliação heurística.
Reunindo o conjunto de problemas das duas avaliações, eliminando-se os
duplicados, temos um total de 128 problemas. Um acréscimo de apenas 13,27 %, em relação à
avaliação heurística.
Usuários - 47

Heurística - 113

Problemas da
avaliação
heurística

81

32

15
= 13,2 7%

Problemas
dos testes de
usuários

Problemas comuns

Gráfico 6

Cruzamento entre problemas identificados nas avaliações heurísticas e de testes de usuários.
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Se levarmos em conta o grau de severidade dos problemas, os provenientes dos
testes de usuários representam apenas 9,7% dos problemas de alta severidade da avaliação
heurística. O que não desmerece o teste de usuários, sendo necessário outros estudos para
comprovar ou não a sua necessidade. Contudo, leva-nos a repensar a sua aplicabilidade, se
considerarmos os custos envolvidos e o tempo dedicado para análise.
É muito importante assinalar-se que se utilizarmos esses métodos de avaliação
durante a fase de projeto da interface, podemos identificar áreas problemáticas antes da
interface ser testada por usuários. Os contatos dos usuários teriam lugar somente depois das
correções efetuadas, evitando-se assim, que incorram em erros que só fazem influenciar
negativamente em sua percepção, como no caso do usuário que, após sucessivos erros, relatou
não confiar na interface, deixando de usar o link destinado a retronavegação.
Diante dos resultados da avaliação heurística, podemos concluir que o JB
Online tem entre seus maiores problemas a manutenção de consistência e padrões em sua
interface, seguido da visibilidade do status do sistema e da gestão de erros, envolvendo a sua
prevenção e auxílio para recuperação.
Notamos que uma grande parte dos problemas identificados são de fácil
solução, não demandando modificações estruturais. No entanto, tais correções colocam-se
como realmente essenciais, uma vez que a existência de tais problemas influencia diretamente
na satisfação do usuário. Dentre eles estão:

Busca Rápida

Problema
Caso não preencha nada na caixa de Busca Rápida, apresenta uma tela em branco
com uma mensagem em inglês

Envio de e-mail

Ao enviar um e-mail o diagrama/layout é modificado.

Fórum

A mensagem postada no Fórum não aparece instantaneamente na lista de mensagens,
fazendo com que o leitor a envie diversas vezes, repetindo-a na lista.

Fórum

O usuário não é informado que a mensagem do Fórum foi enviada corretamente.

Pesquisa Avançada

A interface na pesquisa não informa nada quando não encontra a notícia pesquisada

Pesquisa Avançada

Em nenhuma interface de pesquisa existe link para a Página Inicial do JB, não tem
como voltar.

Pesquisa Avançada

Na ocorrência de um erro, é preciso redigitar as palavras de busca.

Pesquisa Avançada

Não são emitidas mensagens de erro para o usuário.

Localização/Tipo
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Pesquisa Avançada

Se a pesquisa for feita apenas pela editoria e não encontrando resultado a interface
não mostra nada, apenas volta para a tela inicial da pesquisa

Tela de impressão

Ícone de impressora diferente do padrão usado correntemente na web. O ícone não
tem rápida associação com uma impressora.

Tela de impressão

Voltando para a Página Inicial, pelo ícone do JB, depois de imprimir ele abre outro
frame do Terra, diminuindo assim meu campo de visualização da interface

Área do Leitor

Estilos de CSS não carregam nas páginas da Área do Leitor

Área do Leitor

Os campos obrigatórios não são claramente identificados

Área do Leitor

Texto de instruções não tem destaque

Busca Rápida

Após o resultado de busca, o campo de busca sobe para cabeçalho da tela

Busca Rápida

Busca Rápida limita quantidade de caracteres (30)

Busca Rápida

Mecanismo da Busca Rápida busca por frase e não por palavras-chave.

Busca Rápida

No resultado da busca é dada uma informação com termos não comuns ao usuário: o
índice não foi atualizado

Busca Rápida

O resultado da busca não informa o conteúdo pesquisado, ou seja, que palavras
participaram da busca

Busca Rápida

O resultado da Busca Rápida não informa o número de ocorrências localizadas.

Busca Rápida

Quando não é encontrada a notícia na busca, ela não dá opção de retronavegação

Busca Rápida

Variação de tipos de letra nos resultados da busca.

Enquetes

Informação sobre a não possibilidade de correção do que foi escrito no comentário
deveria estar abaixo do formulário e não no modo de usar.

Enquetes

Mensagem de erro das Enquetes anteriores é muito genérica, pouco clara.

Enquetes

Não há opções para retronavegação após acessar o Modo de Usar da Enquete.

Enquetes

Não informa quantas pessoas votaram na Enquete.

Enquetes

No resultado parcial da Enquete, não é informada a página de resultados que está
sendo exibida.

Enquetes

Visita ao resultado parcial da Enquete, não possui link para voltar para votação

Envio de e-mail

Não possibilita retronavegação após envio de notícias via e-mail, nem a possibilidade
de enviar para outra pessoa

Estética e layout

Uso de texto em itálico é inadequado para leitura em tela. (usado no resultado da
Busca Rápida e cadastro da Área do Leitor)
No Fórum, não é informado para o leitor que campos são obrigatórios (e-mail não é
obrigatório).

Fórum
Página Inicial ou outros
locais na interface

Editoria de Economia não carrega o conteúdo, sem informar o porquê. Geralmente
quando não há notícias recentes de economia, principalmente no fim de semana.

Página Inicial ou outros
locais na interface

Ferramenta de tamanho da fonte funciona apenas em algumas páginas. Parece
funcionar apenas na versão impressa.

Página Inicial ou outros
locais na interface

Sem botão home para classificados do jornal impresso. Ou seja, não se pode retornar
para o início dos classificados.

Pesquisa Avançada

A caixa de opções de ano é muito pequena, listando apenas três opções de ano,
dificultando a seleção vários anos.
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Pesquisa Avançada

A omissão do ano deveria trazer resultados para todos os anos. Ou seja, todos os anos
deveria ser a opção padrão.

Pesquisa Avançada

Na tela de pesquisa não são informados os campos obrigatórios

Tela de impressão

Caminho para impressão é fornecido apenas pela imagem da impressora. Deveria
haver redundância com link de texto.

Tela de impressão

Na tela de impressão, não há opção de voltar para a notícia ou canal de origem,
apenas para a home do jornal.

Tela de impressão

Não são aplicadas margens na impressão do texto da notícia. Na folha impressa, o
texto fica colado ao canto esquerdo da página.

Quadro 23

Problemas de usabilidade de alto grau de severidade da interface do JB Online identificados como

de fácil correção.

Ao mesmo tempo, outros problemas diagnosticados envolvem modificações
mais profundas, sendo inclusive necessário re-projetar a interface e ainda revisar alguns
conceitos aplicados, como a apresentação de conteúdos de forma híbrida, oferecendo
explicitamente, ou não, conteúdo exclusivo online, mas levando o usuário à versão impressa.
A seguir, apresentamos uma lista com os principais problemas dessa natureza:
Localização/Tipo
Estética e layout

Problema
A apresentação de menus distintos de versão impressa e online confundem o leitor,
principalmente porque eles trocam de posição (esquerda e direita), de acordo com a
notícia selecionada.

Enquetes

A necessidade de cadastramento para participar da Enquete pode inibir a participação
de interessados na pesquisa de opinião.

Página Inicial ou outros
locais na interface

Ao clicar em Links de seções identificadas como Exclusivo Online, o usuário é
levado para conteúdo da versão impressa.

Página Inicial ou outros
locais na interface
Pesquisa Avançada

No texto das notícias, quando aparecem endereços da Internet, não são
disponibilizados como hipertexto. Caso o usuário deseje seguir o endereço, precisa
selecionar, copiar e colar na barra de endereços do navegador.
Interface do sistema de busca é muito ruim.

Busca Rápida

Mecanismo de Busca Rápida só aparece na Página Inicial e tempo Real

Envio de e-mail

Erros só são verificados após o envio da mensagem para o servidor do JB. O erro
poderia ser identificado imediatamente por javascript, possibilitando uma correção
mais rápida.

Envio de e-mail

Uso do MSOutlook. Um formulário deveria estar disponível para comunicação.

Estética e layout

Frame do Terra diminui espaço para navegação

Estética e layout

Ícones de editorias é usado apenas no índice de tempo Real

Estética e layout

Imagens e descrições de manchetes deveriam ser clicáveis.
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Estética e layout

Imagens nem sempre têm legendas

Estética e layout

No menu lateral toda a célula deveria ser parte do link, não apenas o texto.

Estética e layout

O uso de imagens e outros recursos multimídia é precário.

Página Inicial ou outros
locais na interface

Não indica matérias relacionadas a uma notícia exibida

Quadro 24

Problemas de usabilidade de alto grau de severidade da interface do JB Online identificados como

de correção estrutural.

De modo geral, houve uma predominância de problemas de grau 3, distribuídos
uniformemente nos itens avaliados na interface. A área da interface relacionada à Pesquisa
Avançada mostrou-se como o módulo mais problemático, somando vinte e três problemas de
usabilidade, dos quais 95,65% de alta severidade (graus 3 e 4). Esse número poderia ter sido
muito maior, visto que a quantidade e qualidade dos problemas, devido à complexidade e
desorganização dos resultados apresentados, levaram os avaliadores a desistirem da avaliação
deste módulo, optando por relatar o problema de forma mais genérica: a interface do sistema
de busca é muito ruim. A desistência dos avaliadores é em si mesmo um indicador importante
do perfil altamente problemático dessa área da interface. Apesar de terem sido alertados para
serem o mais específico possível na descrição dos problemas, entenderam que deveria haver
uma completa reformulação de todo o projeto do módulo, não cabendo assim indicar maiores
detalhes.
Os avaliadores consideraram que a interface precisa ser revista, no todo ou em
parte, em 66,20% das questões relacionadas às sub-heurísticas avaliadas. Apesar de, para cada
heurística, haver uma quantidade diferente de sub-heurísticas, isso não foi determinante para
influenciar esse valor, já que apenas quatro heurísticas tiveram valores idênticos para todas as
sub-heurísticas analisadas.
O quadro 20 apresenta um resumo da situação de cada heurística, indicando
como Atende ou Não Atende, aquelas onde todas as sub-heurísticas apontavam na mesma
direção. As relatadas como atende parcialmente, representam aquelas que tiveram pelo menos
uma sub-heurística avaliada de forma diferente das demais.
Dessa forma, os resultados mostram que a interface do JB Online atende ao
princípio de Memória (PALACIOS et al., 2002), apesar deste mecanismo apresentar
problemas relacionados às demais heurísticas. A Personalização (BARDOEL; DEUZE, 2001)
foi interpretada como não atendida pela interface, que apenas dispõe de um serviço de
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newsletter, onde envia notícias por e-mail de acordo com a escolha do usuário. A
Hipertextualidade (BARDOEL; DEUZE, 2001) também foi classificada como não coberta
pela interface, já que não a envolve no corpo do texto e ainda não oferece links para matérias
relacionadas à notícia exibida.
A Multimidialidade foi considerada como parcialmente atendida, pois os
avaliadores entenderam que em alguns momentos se buscou o uso de mídias variadas, mas
restrito a seções especiais como o Curta JB e o Curta Viagem. No entanto, na narração do fato
jornalístico, a multimidialidade é precária, contando inclusive com um número muito pequeno
de imagens associadas.
Acreditamos que a apresentação de sub-heurísticas para os avaliadores ajudou
na associação dos problemas encontrados com as heurísticas relacionadas e ainda contribuiu
para em um melhor entendimento do alcance de cada heurística. No entanto, os avaliadores
demonstraram exaustão no momento de classificarem o comportamento da interface frente a
cada uma das sub-heurísticas.
Os usuários demonstraram grande insatisfação com relação à velocidade de
acesso às informações, o que é ratificado pelo sistema de rastreamento Alexa21, que classifica
a velocidade do Jornal do Brasil como Muito Lenta (10,8 segundos para carregar a página),
classificação semelhante à do Globo Online, Muito Lenta (7,2 segundos para carregar a
página), enquanto que outros sites como o da Folha Online são classificados como Rápida
(1,3 segundos para carregar a página). O Alexa ressalta ainda que 99% dos sites na web têm
carga mais rápida que o site do JB Online. É forçoso concluir-se que o baixo ritmo de
carregamento das páginas contribui de maneira fortemente negativa para a avaliação geral da
interface.
Perguntamos aos usuários se voltariam a navegar no JB Online. Apenas 37,5%
dos usuários disseram que voltariam ao jornal, exatamente aqueles que já o utilizavam com
alguma periodicidade. Os usuários que nunca haviam utilizado a interface disseram que não
voltariam mais ao jornal.
Alguns problemas identificados no JB Online, provavelmente não acontecerão
em interfaces de jornais de terceira geração, mais preocupados com os mecanismos de

21

http://www.alexa.com
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interatividade e com a clara distinção do que é parte do jornal online, quando o
correspondente impresso existir.
Nesse quesito, o JB Online mostrou-se confuso. Apesar de existir uma
distinção clara de que existem duas versões, explícitas pela disposição de um menu para cada
versão, o site se mantém em uma simbiose, colocando links para a versão impressa, dentro de
áreas exclusivas para o conteúdo online.
Entendemos que para a elaboração de um método de avaliação heurística
específico para o jornalismo online, é preciso a realização de outros trabalhos que se
dediquem exclusivamente à identificação de heurísticas e sub-heurísticas adequadas a este
tipo de interface, envolvendo não somente aspectos da interface, como também a arquitetura
da informação e a valorização do conteúdo. Sugerimos que estes estudos envolvam um
número maior de jornalistas como avaliadores para a identificação de características
específicas.
Acreditamos que a inclusão das quatro heurísticas relacionadas às
características do jornalismo online, Personalização, Multimidialidade, Hipertextualidade e
Memória, contribuem para a análise da interface, embora não excluam as demais, já que todas
as heurísticas têm algum tipo de interseção na sua abrangência.
No entanto, é necessária a realização de outras avaliações heurísticas de
interfaces de jornais online para que seja possível afirmar se as heurísticas e sub-heurísticas
utilizadas são suficientes para este contexto de uso. Somente comparando estes resultados
com outras avaliações, poderemos afirmar se o conjunto de heurísticas e sub-heurísticas
utilizado deve ser mantido, ampliado ou reduzido, pois algumas consideradas aqui como não
aplicáveis, podem ser úteis para avaliação de jornais online que utilizem diferentes
mecanismos de interação e/ou estratégias de navegação alternativas.
Isto fica evidente ao observarmos as sub-heurísticas classificadas pelos
avaliadores como não aplicáveis à interface do JB Online (vide anexo 3), a exemplo de
Permitir que o usuário interrompa ou cancele ações em andamento (por exemplo em
animações e infográficos), pois foi assim considerada por não terem sido encontrados
infográficos durante a análise, o que pode ocorrer ao estudar outras interfaces.
É necessário que se esclareça, por outro lado, que não defendemos que os
projetistas de interfaces para web sejam colocados em uma camisa de força, impedindo seu
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potencial criativo. Nem devemos, como alerta Scolari (2004), entender o estudo da interação
como um taylorismo digital, voltado para o atendimento de necessidades de usuários
esquizofrênicos, sempre ocupados e sem tempo para nada. No entanto, de acordo com os
resultados apresentados, também não podemos desconsiderar os benefícios que a construção
de interfaces baseadas em princípios de usabilidade podem oferecer ao usuário.
Ratificamos que foge ao escopo deste estudo elaborar ou apresentar
recomendações para o desenvolvimento de interfaces para o jornalismo online, pois resultados
deste tipo poderão ser obtidos somente em trabalhos futuros, pela reunião dos resultados desta
pesquisa com outras avaliações de interfaces de jornais online. Nosso balanço final é no
sentido de que o estudo de caso aqui apresentado constitui uma modesta contribuição para a
construção desse corpus de análises específicas.
A metodologia aplicada neste estudo apresenta algumas limitações.
Consideramos, no entanto, que não comprometem o desenvolvimento da pesquisa, nem tem
impacto substancial na qualidade dos resultados, frente aos objetivos pretendidos. Contudo,
entendemos ser necessário explicitá-las para que possam ser eliminadas em outros trabalhos
que se baseiem na abordagem aqui utilizada:
•

As avaliações realizadas não têm o poder de modificar a situação encontrada,
servindo apenas como um diagnóstico.

•

A seleção de avaliadores experts em usabilidade aumentaria as chances de
detecção de problemas na interface. Contudo, como visto na seção 4.1.2, há no
Brasil uma escassez de profissionais com esta habilitação. No entanto, e ainda
assim, ficamos satisfeitos com a qualidade e quantidade de problemas
diagnosticados pelos avaliadores selecionados.

•

A falta do perfil de usuários do jornal em estudo pode provocar um viés na
definição da amostra e conseqüentemente na interpretação dos resultados.
Ressaltamos, que foram feitas diversas tentativas de contato com a equipe do
JB Online para obtenção desta informação, mas sem sucesso.

•

A não utilização de registro em vídeo e gravação de logs de atividades dos
usuários, pode dificultar a identificação de problemas existentes. Contudo,
como optamos por executar o teste no local de trabalho ou residência do
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usuário, não seria viável instalar softwares deste tipo em seu computador. Com
relação à gravação em vídeo, concordamos com Nielsen (2000a, p.339) quando
afirma que “os principais problemas de usabilidade são óbvios apenas pela
observação do usuário e não há necessidade de passar tempo revendo um
videoteipe”. Decidimos, portanto, apenas realizar registro em áudio e por
anotações do observador.
Finalmente, apesar do teste de usuários ter relacionado um baixo número de
problemas em contraste com a avaliação heurística, é importante observarmos a qualidade das
falas dos usuários, que reforçam a relevância dos problemas relatados, devido à insatisfação
revelada.
Ao mesmo tempo, percebemos que o usuário comumente transfere a culpa dos
erros para si, considerando-se o responsável por não efetuar uma tarefa corretamente. Isso
poderia, equivocadamente, levar a uma minimização da necessidade de solução dos
problemas reportados com tais observações. No entanto, de modo geral, a reação do usuário é
de não voltar a usar aquele dispositivo, sentindo-se intimidado, pois não é capaz de manipulálo.
É nesse sentido que, mais do que simplesmente satisfazer os usuários, os
jornais online precisam torná-los fiéis, especialmente em um ambiente como a web, onde os
usuários dispõem de inúmeras opções de concorrentes, acessíveis a um clique de distância.
Finalizando, o percurso realizado neste estudo e as conclusões dele
decorrentes, levam-nos a recomendar a utilização do método de avaliação heurística como
instrumento de inspeção de usabilidade em interfaces do jornalismo online, embora
consideremos necessária a realização de outros estudos que visem aprimorar o conjunto de
heurísticas e sub-heurísticas específicas para este tipo de tarefa.
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ANEXOS

ANEXO 1 - FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

ANEXO 2 - FORMULÁRIOS DE TESTES DE USUÁRIOS

ANEXO 3 - RELATÓRIO DE SUB-HEURÍSTICAS
AVALIADAS
LEGENDA
Não se Aplica
Atende
Atende Parcialmente
Não Atende

N/A
AT
ATP
NAT

HEURÍSTICAS
SITUAÇÃO
1. Visibilidade do status do sistema
1.1. Usar cor para indicar status do sistema
ATP
1.2. Tornar visíveis as fontes de variabilidade de tempo de resposta
ATP
1.3. Gerenciar as expectativas do usuário através de feedback
NAT
1.4. Identificar cada página e a que seção pertence
AT
1.5. Identificar claramente os links para outras páginas
ATP
1.6. O layout deve colaborar para a navegação do usuário
ATP
1.7. Fornecer acesso aos níveis mais altos de navegação e conteúdo
ATP
2. Equivalência entre o sistema e o mundo real
2.1. Utilizar palavras familiares ao usuário. Usar jargões do usuário ao invés
de jargões do computador. Usar abreviações somente quando puderem ser
interpretadas sem ambigüidade
ATP
2.2. Ser consistente com as associações que os usuários farão entre as cores
em seus trabalhos e em suas culturas. Usar cor com o propósito e significados
consistentes no sistema
NAT
3. Controle do usuário e liberdade
3.1. Sempre requerer uma ação explicita da parte do usuário para dar início ao
processamento. Evitar a atualização automática da página exibida.
AT
3.2. O cursor não deve se mover automaticamente sem controle do usuário
AT
3.3. Permitir que o usuário interrompa ou cancele ações em andamento (por
exemplo em animações e infográficos).
N/A
3.4. Prover uma opção para apagar qualquer mudança feita pelo usuário e
restabelecer a tela para a versão anterior.
N/A
3.5. Possibilitar que o usuário controle o código de cor.
NAT
3.6. Evitar, para a web, o uso de tecnologia de ponta.
AT
3.7. Apresentar, sempre, um botão home em todas as páginas. Prover link
para seção em que o conteúdo está inserido.
NAT

4. Consistência e padrões
4.1. Estabelecer diagrama básico para as telas.
4.2. Projetar padrões de formatação e segui-los consistentemente em todas as
telas da interface.
4.3. Começar pelo canto superior esquerdo.
4.4. Agrupar itens logicamente.
4.5. Prover simetria e balanço pelo uso do espaço em branco.
4.6. Evitar o uso excessivo de texto em caixa alta.
4.7. Estabelecer e seguir regras simples de codificação por cores.
4.8. Quando mensagens implicarem ações necessárias, usar palavras que
sejam consistentes com a ação.
4.9. Usar cores que sejam padrão para indicar links.
4.10.
Tornar consistente a relação entre links e os cabeçalhos das páginas a
que se referem.
4.11.
Seguir padrão HTML, até que os outros recursos se tornem mais
manipuláveis.
5. Prevenção de erro
5.1. Facilitar a retronavegação.
5.2. Assegurar que o sistema está adequado a todas as possibilidades de erros,
incluindo-se entradas acidentais.
5.3. Minimizar erros de percepção através da apresentação eficiente das
informações.
5.4. Prover valores e opções padrões sempre que possível.
5.5. Posicionar instruções em local consistente nas telas e torná-las
visualmente distintas.
6. Reconhecer ao invés de relembrar
6.1. Não fazer com que o usuário tenha que relembrar dados, precisamente
entre uma tela e outra.
6.2. Não usar cor sem algum outro recurso de auxilio redundante.
6.3. Ao se utilizar algum código de cores, prover legenda se as opções forem
numerosas ou pouco óbvias em seu significado.
6.4. Possibilitar que o usuário se localize sem precisar lembrar do caminho
percorrido.
7. Flexibilidade e eficiência de uso
7.1. Prover clara distinção visual entre áreas que tenham funções diferentes.
7.2. Usar cor para dirigir a atenção, comunicar a organização e para
estabelecer relações.
7.3. Evitar uso pesado de cores saturadas, cores opostas, ou muito distantes
no espectro de cores.
7.4. Usar cores brilhantes e saturadas para enfatizar dados; usar cores escuras
e não saturadas e mais esmaecidas para dar menos ênfase aos dados.
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7.5. Tornar as páginas fáceis de ser adicionadas a lista de favoritos do
usuário. Evitar o uso de frames, pois prejudicam a adição das paginas a lista
de favoritos.
7.6. Evitar a geração de URL´s temporárias.
7.7. Permitir que usuários experientes não executem uma série de seleções de
menu, através do uso de comando ou de teclas de atalho.
7.8. Permitir que usuários experientes executem uma série de comandos de
uma vez, e para os novatos, somente um passo de cada vez.
8. Estética e design minimalista
8.1. Não encher a tela com dados estranhos à tarefa.
8.2. Mensagens devem ser breves. Tornar o texto simples e claro.
8.3. Usar técnica de atração de destaque de informação apropriadamente.
8.4. Usar cores com economia, evitando-as se não estiverem relacionadas à
tarefa.
8.5. Minimizar a hierarquia de menus em detrimento da amplitude.
8.6. Para menus de textos na tela, apresentar a lista de escolha verticalmente.
8.7. Informações raramente necessárias devem ser acessadas por meio de
links.
8.8. Separar a informação em pedaços e conectar os pedaços por meio de
links.
9. Auxílio ao usuário para reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de
erro
9.1. Expressar mensagens na afirmativa de forma construtiva e não critica.
9.2. Mensagens devem ser específicas e compreensivas.
9.3. Conduzir conferência de erro no contexto, sem prejuízo para o fluxo do
trabalho.
9.4. Retornar o cursor para o campo incorreto e destacar a parte a ser
corrigida.
9.5. Possibilitar a edição somente da parte incorreta da entrada.
9.6. Projetar mensagens de erro eficazes, descritivas, concisas, prescritivas,
contextualizadas e com estilo gramatical consistente.
10. Ajuda e documentação
10.1. Fornecer ajuda para mecanismos de interatividade.
11. Personalização
11.1.
Permitir a personalização do Jornal Online, sob o ponto de vista
ergonômico como de apresentação do conteúdo.
11.2.
Identificar a demanda noticiosa do usuário.
11.3.
Personalizar notícias de acordo com localização geográfica.
11.4. Personalizar notícias de acordo com horário de exibição
12. Mutimidialidade
12.1.
Agregar diferentes mídias para narração do fato jornalístico.
12.2.
Permitir escolher a velocidade de transmissão de conteúdo
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multimídia.
13. Hipertextualidade
13.1. Estabelecer links entre a notícia exibida e matérias relacionadas.
13.2.
Abstrair e estabelecer links para informações complementares.
13.3.
Hipertexto inserido na narrativa do fato jornalístico.
14. Memória
14.1.
Dispor de Mecanismo de Busca.
14.2.
Manter disponível para busca conteúdo de edições anteriores.
14.3.
Permitir efetuar buscas personalizadas por datas, períodos, seções ou
outros métodos.
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