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RESUMO 

 

No âmbito acadêmico dos cursos de Design de Moda, Técnico em Vestuário e 

Engenharia Têxtil, o sistema CAD (Computer Aid Design) é utilizado no ensino da 

modelagem computadorizada do vestuário. Assim, o estudo proposto objetiva avaliar 

a usabilidade do software Audaces Moldes na pespectiva dos alunos do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Caicó. Para a efetivação da 

pesquisa, foram utilizadas duas técnicas de avaliação: o Teste de Usabilidade onde 

os participantes foram observados interagindo com o software enquanto faziam uma 

tarefa e o questionário de interação que abordava fatores para análise como: a tela 

do software; a terminologia e informação; a apreensibilidade; a capacidade do 

software e a satisfação do usuário. A avaliação foi aplicada com dezenove alunos do 

curso Técnico em Vestuário, usuários do software. Os resultados apontaram alguns 

problemas que impossibilitaram a completude correta da tarefa proposta. Após a 

identificação dos problemas apontados pelos usuários foram apresentadas sugestões 

de melhoria visando facilitar a interação do aluno com o sistema. Por fim, acredita-se, 

que de uma forma geral, o sistema Audaces Moldes atende às necessidades dos seus 

usuários no tocante à usabilidade do referido software.   

 

Palavras-chave: Modelagem do vestuário. Software. Usabilidade. Teste de 

Usabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

In the academic field of Fashion Design courses Technician Clothing and Textile 

Engineering, the CAD (Computer Aid Design) is used in the teaching of computer 

modeling clothing. Thus, the proposed study aims to evaluate the usability of Audaces 

software templates in students of the Federal Institute of Rio Grande do Norte (IFRN) 

Caicó. For the realization of the research, we used two valuation techniques: the 

Usability Testing where participants were observed interacting with the software while 

doing a task and the questionnaire of interaction that addressed factors for analysis as 

the software screen; the terminology and information; the learnability; the software 

capability and user satisfaction. The evaluation was applied with nineteen students of 

the Technical Course in Clothing, users of the software. The results showed some 

problems that prevented the correct completion of the proposed task. After identifying 

the problems identified by users were improvement suggestions to facilitate student 

interaction with the system. Finally, it is believed that in general, the Audaces Molds 

system meets the needs of its users regarding the usability of such software. 

 

Keywords: Modeling clothing. Software. Usability. Usability Testing. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Com os avanços da tecnologia da informação e o aumento do uso de 

computadores pessoais iniciou-se uma revolução na forma de projetar utilizando 

ferramentas computacionais, possibilitando a migração do meio físico para o meio 

digital através de software CAD (Computer Aid Design). 

Atualmente os sistemas CAD estão sendo cada vez mais utilizados pelas 

empresas de confecção do vestuário, com isso, os cursos técnicos voltados ao setor, 

disponibilizam em suas grades curriculares a disciplina modelagem computadorizada, 

buscando orientar os alunos de forma objetiva, otimizada e sistematizada, na 

utilização das funções do sistema, na execução da modelagem do vestuário, em um 

processo educacional, visando preparar o discente para o mercado de trabalho 

(ROSA et al. 2015). O sistema possibilita ao aluno projetar a peça de vestuário desde 

a ideia (croquis) até a modelagem, graduação e encaixe do produto.  

Porém, alguns alunos podem vir a sentir dificuldade em entender as funções 

do sistema, o que levaria a cometer erros e baixar o rendimento na execução da tarefa. 

Sabe-se que a usabilidade da interface pode facilitar a interação do usuário com o 

sistema e simplificar o aprendizado.  

Segundo Bastien e Scapin (1993, apud ALVES; AYMONE, 2009) a 

usabilidade está relacionada com a troca de informações que ocorre na interface de 

um sistema e a capacidade do software em possibilitar que o usuário realize as tarefas 

desejadas. Dessa forma, a pesquisa em foco pretende observar a usabilidade do 

Audaces Moldes, buscando aprimorar a utilização do sistema no âmbito educacional, 

identificando por meio de um processo avaliativo da interface do software, a interação 

do aluno com o sistema ao ser utilizado para elaborar a modelagem do vestuário.  

 Pessoalmente justifica-se essa pesquisa pela atuação da autora como 

professora efetiva dos cursos técnicos em vestuário, do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte, campus Caicó, ministrando disciplinas voltadas ao design de moda 

e modelagem do vestuário. 

 Analisando a educação profissional e tecnológica nas áreas de confecção 

do vestuário e moda, é possível chegar ao tópico de partida que socialmente justifica 

esta pesquisa: há uma grande carência no mercado de profissionais capacitados na 

área de modelagem informatizada (GARCIA; BITTENCOURT, 2014), diante disso 
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aumenta a preocupação das instituições de ensino técnico de moda e modelagem, 

em formar profissionais com conhecimento nas novas tecnologias aplicadas na 

produção do vestuário. A modelagem computadorizada consiste numa ferramenta 

tecnológica onde são desenvolvidos moldes bidimensionais por meio de sistemas 

computadorizados. A aquisição desse software pelas principais instituições de ensino 

na área da confecção do vestuário possibilita ao aluno uma preparação a mais para 

entrar no mercado de trabalho. 

  Os avanços tecnológicos no setor têxtil trouxeram uma aceleração no 

processo de produção do vestuário. A automatização tornou-se uma constante nas 

linhas de produção, mudando o ritmo do processo de desenvolvimento. Com o 

surgimento dos sistemas CAD o tempo de desenvolvimento do produto foi reduzido. 

Hoje em dia, é possível fazer toda a sequência de criação, até chegar a um protótipo 

real ou virtual, usando softwares para desenhos em 2D e modelagem paramétrica de 

superfícies em 3D (JONES, 2005). 

 Segundo Sabra (2009), o CAD é uma ferramenta de precisão e consistência 

na reprodução de moldes padronizados, facilitando a combinação de diferentes partes 

componentes para a criação de modelos variados. 

 O desenvolvimento da modelagem em um processo manual é demorado e 

complexo, porque requer cálculos, traçados firmes e várias etapas para a sua 

construção (desenhar moldes, adicionar costura, graduar, realizar o encaixe, entre 

outros). O uso do sistema computadorizado para a execução da modelagem reduz o 

tempo de trabalho, favorecendo a qualidade e a precisão da modelagem.  Portanto, o 

sistema CAD permite a execução da modelagem, graduação e encaixe dos moldes 

diretamente no computador, facilitando as operações e conferindo precisão a cada 

etapa. 

 A problemática desse estudo nasceu da observação das disciplinas de 

modelagem do Curso Técnico em Vestuário do Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte, mais especificamente no campus Caicó, onde o curso é oferecido. As 

disciplinas de modelagem são ministradas a partir do segundo período do curso, 

sendo a Modelagem Manual no segundo período e a informatizada, Laboratório de 

CAD Aplicado ao Vestuário, no terceiro período. Nessa disciplina utiliza-se como 

ferramenta o software da Audaces Moldes que dispõe de programas para desenho de 

criação (Audaces creare), para desenvolvimento da modelagem (Audaces Vestuário 
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moldes), para encaixe dos moldes (Audaces Vestuário encaixe), ou seja, auxilia o 

processo de criação, desenvolvimento e concepção do produto de vestuário. 

 Na modelagem manual o aluno compreende e visualiza a planificação do 

produto, através do conhecimento das medidas do corpo e noções de ergonomia o 

que lhe permitirá que a modelagem se adeque ao corpo do público consumidor. No 

método manual existe a dificuldade de precisão nas medidas e o acúmulo de materiais 

(moldes) armazenados, que dificulta a reprodução de peças através de moldes bases, 

enquanto que o método computadorizado possibilita desenhar, modelar, graduar, 

encaixar e riscar, rapidamente e com precisão. A partir do momento em que a 

modelagem estiver pronta, cria-se um arquivo para salvá-las. Assim, quando precisar 

criar um novo modelo, poderá se fazer uso dos traçados básicos já existentes e 

arquivados, bastando apenas, importá-los para a tela, abri-los em um novo arquivo e 

manipulá-los para fazer as devidas alterações até se chegar ao modelo desejado, não 

necessitando de espaços físicos para guardar os moldes. 

Através dessa análise pretende-se avaliar a usabilidade do software quanto 

a sua utilização como ferramenta de ensino da modelagem do vestuário, delineando 

diretrizes metodológicas para facilitar o processo de ensino. 

 A pesquisa tem como objetivo geral avaliar a usabilidade da interface do 

software Audaces Moldes, na perspectiva dos alunos do curso técnico em vestuário 

do IFRN campus Caicó. 

Como objetivos específicos:  

 Identificar os principais problemas de usabilidade que podem interferir no 

processo de interação com usuários, alunos do curso técnico em vestuário do 

IFRN campus Caicó; 

 Propor melhorias na interface do software Audaces Moldes; 

 Sugerir a utilização dos resultados da pesquisa como fonte de planejamento 

didático para futuras turmas. 

Esta dissertação está estruturada em 7 capítulos, o primeiro apresenta dados 

sobre a Cadeia Produtiva de Confecção do Vestuário e detalha de forma breve cada 

fase do processo produtivo têxtil-vestuário. O capítulo 2 aborda a Modelagem Aplicada 

ao Vestuário, área da cadeia de confecção do vestuário onde é utilizado o sistema 

CAD. No capítulo 3 corresponde a fundamentação do sistema CAD, objeto de estudo 

dessa pesquisa. O capítulo 4 apresenta o entendimento do conceito por vários autores 
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sobre a Usabilidade, os problemas e métodos de avaliações da usabilidade. O capítulo 

5 descreve os métodos e técnicas utilizados na pesquisa e suas etapas, o capítulo 6 

que expõe principais problemas encontrados e sugestões de melhorias e por fim o 

capítulo 7 com as conclusões deste estudo, para reflexão sobre a pesquisa realizada 

e apontando sugestões de investigações futuras, seguidas das referências e 

apêndices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 
 

Bases Conceituais da Pesquisa 

1 CADEIA PRODUTIVA DE CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO 
 

  O setor têxtil e de confecção, é uma importante fonte de divisas para o país, 

perdendo apenas para a indústria da construção civil. Segundo dados da Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT, 2015) a cadeia têxtil produziu em 

2014 cerca de R$ 126 bilhões, o que é equivalente a 5,6% do valor total da produção 

da indústria brasileira de transformação. Os empregos gerados pela cadeia têxtil 

somaram 1,6 milhão de postos de trabalho em 2014, ou o equivalente a 16,9% do total 

de trabalhadores alocados na produção industrial nesse ano, esses dados 

demonstram que, além da sua grande relevância econômica, esse é um segmento de 

forte impacto social. No período de 2010 a 2014, o número de unidades produtivas 

em atividade na cadeia têxtil cresceu 6,4% e na confecção de vestuário o crescimento 

foi de 7,6%, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT, 

2015). Nos últimos anos, o Brasil vem se consolidando como um país importador de 

produtos têxteis e confeccionados. No segmento de confeccionados, houve alta de 

8% no volume e nos valores (2014). Já em relação a todo o período analisado, o 

volume cresceu 63,7%, e em valores, 127,5.  

 Segundo Rech (2006), a cadeia têxtil e de confecção do vestuário é formada 

por diversas etapas produtivas inter-relacionadas, cada uma com suas 

especificidades e que contribuem para o desenvolvimento da fase seguinte. 

De acordo com Rech (2006) e Lupatini (2004), no processo produtivo do vestuário são 

considerados as seguintes etapas (FIGURA 1, p. 18):  

 Produção da matéria-prima: diz respeito às fibras e/ou filamentos que serão 

preparados para serem transformados em fios;  

 Fiação: à produção de fios (podem ser naturais, artificiais ou sintéticos);  

 Tecelagem: processo que transformar os fios em tecidos (tecidos planos, a 

malharia e a tecnologia de não-tecidos); 

 Beneficiamento/Acabamento: compreende uma série de operações que atribui 

propriedades específicas ao produto (confere conforto, durabilidade e 

propriedades específicas); 

 Confecção: fase da elaboração de peças confeccionadas e abrange a criação, 

a modelagem, o enfesto, o corte, a costura e o beneficiamento do produto;  
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 Mercado: são os canais de distribuição e comercialização. 

Figura 1 - Cadeia têxtil e de confecção 

  
Fonte: adaptado (Rosa; Moraes, 2011) 

 

 A primeira etapa da cadeia produtiva têxtil e de confecção é representada 

pela produção de fibras. Essa etapa é dividida em fibras naturais e não naturais. As 

fibras naturais se constituem em fibras vegetais, tais como as de algodão, linho, rami, 

juta e sisal; em fibras de origem animal, tais como a lã, a seda e a cashmere; e por 

fim, em fibras minerais, tais como o asbesto e o amianto, utilizadas em menor escala, 

geralmente em produtos têxteis técnicos (SILVA, 2010). 

 As fibras não naturais são divididas em artificiais e sintéticas. As fibras 

sintéticas são obtidas a partir de subprodutos do petróleo. Entre as fibras sintéticas 

podem ser mencionadas: o poliéster, a poliamida, o acrílico, o elastano e o 

polipropileno. As fibras artificiais são classificadas entre acetato, modal e viscose. 

Apresenta-se no processo de fabricação das fibras industriais a mistura de fios 

naturais e sintéticos, até mesmo, novas tecnologias como a reciclagem de Polietileno 

Tereftalato (PET) na produção de fibras sintéticas (MONTEIRO, 2008). 
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 A segunda etapa da cadeia produtiva têxtil e de confecção se dá o processo 

que transforma a fibra em fio por meio de torções é denominado fiação. A fiação de 

fibras pode ser realizada por meio de três processos: cardado (processo 

convencional), penteado e Open-End (MONTEIRO, 2008).  

 A terceira etapa da cadeia é responsável pela última fase da produção da 

principal matéria-prima da cadeia produtiva têxtil: o tecido. O processo de tecelagem 

pode produzir tecidos planos ou tecidos de malha. A tecelagem plana constitui-se na 

fase de entrelaçamento dos fios em ângulos de noventa graus, sendo o fio de urdume 

no sentido longitudinal e da trama no sentido horizontal, resultando em uma 

amarração mais rígida (SEN, 2008, apud KACHBA, 2013). A tecelagem para malhas 

consiste no entrelaçar de fios têxteis sempre no mesmo sentido, ou todos no sentido 

da trama (horizontal) ou todos no sentido do urdume, a qual cada laçada das agulhas 

do tear que se forma, passa dentro da laçada formada anteriormente. Este acontece 

sem que haja ponto fixo de ligação entre elas, apresentando uma flexibilidade no 

tecido (GONÇALVES; VASCONCELOS, 2011, apud KACHBA, 2013).  

 A etapa de acabamento ou beneficiamento têxtil, para Silva (2010), pode ser 

realizado após a fiação, tecelagem plana ou malharia e na peça confeccionada. Esta 

etapa consiste em uma gama de operações como tinturaria, estamparia e lavagem 

que confere ao produto, conforto, durabilidade e maciez. Esta fase determina também 

cores e estampas do produto de vestuário que está formalmente vinculada às 

tendências de moda de cores para cada estação (KACHBA, 2013).  

 A etapa da confecção é uma das principais atividades da cadeia de 

transformação e consiste no processo de entrelaçamento de fios (linha) para unir 

partes modeladas (cortadas por moldes) de tecidos (SEN, 2008, apud KACHBA, 

2013). Segundo Silva (2010), a confecção não se restringe somente ao processo de 

costura, a indústria de confecção engloba as funções nobres da cadeia produtiva de 

vestuário como: design, desenvolvimento do produto final, engenharia, gestão da 

marca e distribuição. 

 A última fase da cadeia produtiva têxtil depois da confecção é o canal com o 

mercado consumidor ou distribuição, composto pelos atacadistas e varejistas que 

influenciam na produção das peças. Algumas lojas de departamentos contratam 

estilistas para a criação de marcas próprias, além de terceirizações para a produção 

da peça de vestuário (MONTEIRO, 2008).  
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Figura 2 - Etapas da confecção do vestuário 

 
Fonte: adaptado (Rosa e Moraes, 2011). 

A representação desse fluxograma (FIGURA 2) foi construída por meio de 

um modelo de produção verticalizado, onde uma única empresa executa todas as 

etapas, no entanto ressalta-se a possibilidade de terceirização de diversas etapas 

deste processo, inclusive a modelagem computadorizada que geralmente é 

terceirizada quando a empresa não dispõe dessa tecnologia. 

 De acordo com Rech (2008), dentro da cadeia têxtil-confecção está inserida 

a indústria do vestuário, que é composta pelas indústrias têxteis (fios, tecidos planos, 

malhas e não-tecidos) e de confecção (vestuário e artigos confeccionados). Rech 

(2008) também ressalta que dentro da cadeia têxtil-confecção está inserido o 

desenvolvimento de máquinas e equipamentos para a produção têxtil e de 

confecções. 

 Segundo Gomes (2002), a indústria de confecção é definida como o conjunto 

de empresas que transformam tecido, fabricado a partir de fibras naturais, artificiais 

ou sintéticas, em peças do vestuário pessoal (feminino, masculino e infantil); 

doméstico (cama, mesa e banho); decorativo (cortinas e toldos), fabricados em grande 
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escala e com ampla distribuição, bem como produtos de moda, que apresentam uma 

ampla variedade e diferenciação com volumes de produção reduzidos e ciclos de vida 

bastante curtos. 

 Segundo Rosa e Moraes (2011) a produção do vestuário está dividida em 

duas etapas: a concepção do produto que compreende as fases de criação, 

modelagem e prototipagem; e a produção em série que acontece após a aprovação 

do protótipo e se refere à elaboração de séries, com base na peça piloto, abrangendo 

as fases de graduação, encaixe, corte, montagem, acabamento e armazenamento. 

 O processo de transformação da matéria-prima bruta em produto é realizado 

através de etapas sucessivas: desenvolvimento da peça-piloto (pesquisa, criação e 

desenho, modelagem, encaixe e corte da peça-piloto, costura da peça-piloto, prova 

da peça-piloto), produção das peças-piloto aprovadas (graduação dos moldes, 

encaixe dos moldes nos enfestos de tecido, corte do enfesto, costura das peças, 

processos de beneficiamento, acabamento das peças, embalagem) e comercialização 

das peças produzidas (FEGHALI; DWYER, 2001). 

 Dessa forma, a concepção de produto do vestuário é o resultado de todo 

processo de pesquisa e criação elaborado por um designer de acordo com as 

necessidades e desejo do seu público-alvo, adaptado a viabilidade técnica e financeira 

da empresa, para desenvolver produtos passíveis de serem comercializados. 

 A primeira etapa do processo de confecção do vestuário é a criação, essa 

se dá a partir das pesquisas de mercado e de tendências, objetivando selecionar 

produtos que satisfaça o consumidor, tendo por finalidade adequar o produto à 

produção e ao poder aquisitivo do consumidor. Treptow (2003) define pesquisa de 

mercado como sendo a observação dos estilos e preços praticados pela concorrência, 

e conceitua a pesquisa de tendência como a identificação de tema de inspiração, 

cores, tecidos, aviamentos e elementos de estilo de designers e bureaux de moda.  

  A etapa de criação depende muito da criatividade e senso estético do 

designer para que o produto obtenha um bom posicionamento no mercado, levando 

em conta a exigência do consumidor que procura bons produtos observando a estética 

e a funcionalidade. Portanto, a atividade de criar um produto de moda necessita de 

muita pesquisa para desenvolver um produto que represente o desejo do consumidor. 

 Berta (1997, apud ROSA; MORAES, 2011), sugere que após definida a linha 

de produtos a ser criada, inicia-se a coleta de dados com:  



22 

 

 
 

 a) pesquisa e seleção de imagens e textos para subsidiar os trabalhos;  

 b) verificação da capacidade industrial e de vendas;  

 c) análise da coleção anterior (levantamento das vendas); 

 d) pesquisa do que foi moda nas últimas estações; 

 e) pesquisa social, destina-se a verificar as alterações sociais que venham a 

interferir no comportamento do consumidor; 

 f) pesquisa de moda pode ser realizada nas ruas e as tendências 

(possibilidades) de moda sugeridas pela indústria têxtil;  

 g) pesquisa de consumidor (público-alvo), informações, sobre o consumidor, 

levando-se em conta características físicas, intelectual, social, etc.; 

 h) pesquisa do tema da coleção, a partir da inspiração escolhida reúne 

informações que possam ser usadas criativamente no desenvolvimento da coleção. 

 Com os dados coletados nas pesquisas o designer pode elaborar painéis 

com elementos (fotos, desenhos, aviamentos), que servirão como representação 

visual para auxiliar na criação de novas peças do vestuário.  

 Realizada essa fase da pesquisa, a criação do vestuário começa a ser 

esboçada, por meio do desenho de moda, com os modelos que irão compor a coleção. 

Com a elaboração dos desenhos são feitas as combinações entre as peças para 

definir a coleção.  

 Após essa etapa são feitos os desenhos técnicos que vão servir de 

orientação para as próximas etapas da produção. Segundo Araújo (1996) o desenho 

técnico é a representação gráfica efetuada de tal maneira que uma peça possa ser 

interpretada corretamente, pelo modelista, sem que haja qualquer divergência e sem 

que seja necessário recorrer a outros documentos como estudo descritivo. Em 

seguida é preenchida uma ficha técnica contendo todas as informações sobre o 

modelo a ser confeccionado. De posse da ficha técnica são desenvolvidos os moldes 

e confeccionado o protótipo, que passará por uma avaliação onde será observado o 

conforto, a aparência e a estrutura (ROSA; MORAES, 2011).   

 Após a modelagem, etapa que será explanada no próximo capítulo, os 

moldes são cortados e é montado o protótipo que passará por uma avaliação. Se 

reprovado, verifica-se o problema e volta-se para a etapa indicada, podendo haver até 

a substituição do modelo. Aprovado o protótipo, constrói-se a peça-piloto que servirá 

de guia para a produção das séries. 
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 Concluída a prototipagem, a ficha técnica do produto e a peça-piloto serão 

tomadas como guia na produção em série como mostrado no fluxograma composto 

pelas fases de graduação, encaixe, risco, corte, montagem, acabamento, 

armazenamento e distribuição. Conforme Etapas da confecção do vestuário (FIGURA 

2).  

 A produção do vestuário em série começa com a graduação dos moldes que 

pode ser feita de forma manual ou informatizada (com o auxílio do CAD), de acordo 

com a tabela de medida da empresa, onde os moldes serão desenhados para todos 

os tamanhos. Graduar um molde consiste em acrescentar ou diminuir a diferença 

proporcional às medidas de um manequim para outro (TREPTOW, 2003). 

A graduação pode ser realizada manualmente, riscando o molde do protótipo, 
medindo as alterações para cada tamanho e depois copiando os moldes 
separadamente para cada tamanho. Esse processo é demorado e os 
sistemas CAD/CAM apresentam grande vantagem em economia de tempo 
nessa etapa (TREPTOW, 2003, p. 161). 
 
 

 A graduação corresponde ao “[...] conjunto de todos os tamanhos de moldes 

feitos gradativamente, do menor para o maior ou vice-versa, num mesmo plano [...]”, 

de acordo com os tamanhos propostos pelo estilista e de acordo com os pedidos do 

setor de vendas, para cada modelo (ANDRADE FILHO, 1987, apud ROSA; MORAES, 

2011, p. 57-58).  

 Treptow (2003) afirma que: 

O sistema CAD/CAM pode configurar uma graduação automaticamente 
através de tabela de medidas, via mouse com controle de ângulo e distância, 
ou por regras de graduação gravadas no sistema. O sistema é capaz de 
gerenciar alterações nos piques e marcações de costura e calcular alterações 
nos moldes em função de percentuais de encolhimento previsto do tecido 
(TREPTOW, 2003, p. 162). 
 

 Com os moldes graduados, parte-se para a simulação de encaixe, ou risco 

de corte, onde o riscador começa a encaixar os moldes da forma mais econômica para 

diminuir o desperdício da matéria-prima (tecido). O encaixe dos moldes pode ser feito 

de forma manual, direto sobre o tecido ou papel, como também, com o auxílio do CAD, 

onde podem ser impressos, ou enviadas, as informações diretamente para máquinas 

de cortar automáticas. O sistema CAD/CAM apresenta vantagens por oferecer 

ferramentas de encaixe automático ou interativo (ajuste pelo operador), e informa o 
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consumo total de tecido no encaixe, o consumo médio por peça e o índice de 

aproveitamento da matéria prima (TREPTOW, 2003). 

  A montagem é uma etapa complexa onde concentra as fases de preparação 

e costura. Nessa fase as partes da peça são costuradas e o produto é concretizado 

para comercialização. 

 Para finalizar o produto, é necessário que seja executada a fase de 

acabamento das peças, onde acontece a limpeza dos excessos de linhas e fios na 

peça; a revisão final onde são detectados os defeitos da costura; a passadoria das 

peças com o auxílio de ferro de passar roupa (manualmente), com prensas a vapor, 

ou com prensas que possuem a forma do corpo humano; afixação do tag (etiqueta 

que decora e/ou informa sobre o produto); e por fim a embalagem (ROSA, 2005).  

 O armazenamento e distribuição, nessa etapa do processo a peça já é 

considerada um produto acabado, onde são acondicionadas em embalagens e 

enviadas para o setor de expedição (depósito) da empresa e distribuída para as lojas 

para comercialização (ROSA, 2005). 

A descrição detalhada do processo de fabricação de um produto do vestuário 

se faz necessária para localizar o objeto de estudo e enfatizar sua importância dentro 

da cadeia produtiva. 
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2 MODELAGEM APLICADA AO VESTUÁRIO 
 

A modelagem é a etapa-chave para a obtenção do produto final. Consiste na 

interpretação do modelo previamente criado que é transformado em moldes, 

adequando as proporções do protótipo aos diversos tamanhos das roupas a serem 

fabricadas (SILVA, 2010). 

 Araújo (1996) definiu a modelagem como a “arte de confecção de moldes a 

partir de um modelo preestabelecido”. Cabe ao modelista adaptar a coleção à 

produção, por meio do desenvolvimento dos moldes, baseando-se no design do 

modelo e nas medidas do corpo do usuário. Segundo Medeiros (2007) a modelagem 

é a técnica desenvolvida na construção de peças, através da interpretação de croquis, 

modelo, figurino em forma bi ou tridimensional, desenvolvidas em partes, quantas 

forem determinadas na informação. Jones (2005) define a modelagem no design do 

vestuário como sendo uma técnica responsável pela criação de moldes, a partir das 

formas e medidas do corpo humano. O modelista precisa ter noções de ergonomia, o 

que lhe permitirá a modelagens de roupas adaptadas à função do público consumidor, 

conferindo conforto, estética e funcionalidade ao produto (BORBAS; BRUSCAGIM, 

2007).   

 Segundo Menezes e Spaine (2010) a modelagem industrial é responsável 

pela materialização da ideia do produto, consiste na planificação da roupa a fim de 

viabilizar a produção em escala industrial. O processo de elaboração dos moldes 

envolve o conhecimento de ergonomia e de antropometria1 que observam as formas 

e o movimento do corpo do usuário. Um molde é um diagrama completo para a 

construção de uma peça de vestuário, sendo composto de peças individuais 

necessárias para dar forma a uma unidade completa de roupa, incluindo todas as 

marcas necessárias para costurar as peças de moldes em conjunto para que se 

encaixem com precisão (FIGURA 3). 

 

 

 

 
1  O estudo da antropometria aborda aspectos como dimensões corporais, tamanhos, proporções, 
volumes, formas, movimentos e articulações. “As análises corporais antropométricas devem ser suporte para a 
construção da modelagem industrial” (SPAINE, 2010, P. 62).  
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Figura 3 – Modelagem plana de uma camiseta 

 
Fonte: adaptado (EXACTOMOLDE, 2016). 

O vestuário pode ser modelado através das técnicas de modelagem plana 

(bidimensional) ou da modelagem tridimensional. A modelagem plana pode ser feita 

manualmente ou através de programas de computador. A modelagem tridimensional 

é feita com tecido em um manequim de forma humana. Para a elaboração de 

modelagens de vestuários as principais referências que devem ser consideradas são 

os desenhos projetados pelos designers e principalmente as dimensões 

antropométricas do usuário, o corpo (MEDEIROS, 2007).  

 A modelagem plana é a representação das medidas antropométricas do 

corpo do usuário por meio de um plano, com auxílio de instrumentos como réguas, 

curvas, lápis, fitas métricas, entre outros, criando traçados no papel, formando 

diagramas a partir de um ângulo de 90° que garante o equilíbrio da peça, obedecendo 

a uma tabela de medidas corporais e o projeto do designer. A modelagem plana utiliza 

os princípios da geometria plana para traçar os diagramas bidimensionais nos planos, 

resultando em formas que se adaptarão ao corpo do usuário. Em seguida, os moldes 

são colocados sobre o tecido, cortados e unidos por costuras resultarão nas 

vestimentas (SOUZA, 2006). 

 A modelagem computadorizada é uma ferramenta tecnológica que 

desenvolve moldes bidimensionais por meio de um software, otimizando a produção 

em escala industrial. Araújo (1996) relata que os sistemas computadorizados 
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possibilitam desenhar, modelar, graduar, encaixar e riscar, rapidamente e com 

precisão, melhorando o trabalho do modelista oferecendo agilidade e produtividade.  

 A modelagem tridimensional, também conhecida com moulage, palavra de 

origem francesa que significa moldagem, ou draping, palavra de origem inglesa que 

significa drapejar é uma técnica que cria/modela a roupa no próprio corpo/manequim 

com tecido, facilitando a visualização e o caimento final. 

 

 A moulage define-se como técnica de criação de formas e moldes para 
construção de vestuário a partir do revestimento do corpo/manequim com 
tecido e tem como principal vantagem em relação aos demais tipos de 
modelagem o fato de permitir a percepção real das formas estruturais do 
corpo no momento de sua concepção (SOUZA, 2006, p.23). 
 
 

 

  A moulage é usada principalmente na alta-costura, onde são confeccionados 

produtos exclusivos ou em pequenas quantidades, porém a técnica também é usada 

na indústria quando necessário o desenvolvimento de peças com maior grau de 

dificuldade de execução. 

Silveira e Clasen (2014) dizem que a modelagem da roupa, desenvolvida de 

forma tridimensional, libera durante a realização do trabalho, a criatividade do 

profissional na execução de peças com características diferenciadas (formas, 

estruturas e caimentos).  

No Brasil, somente há alguns anos, a técnica tem despertado o interesse dos 
profissionais de moda e das empresas do vestuário. Sua prática, também, 
favorece o processo industrial e o trabalho dos modelistas, que poderão 
visualizar como o modelo criado no desenho se apresenta em relação à figura 
humana, e concluír se o modelo ficou conforme o planejado no setor de criação 
(SILVEIRA; CLASEN, 2014, p.3). 
 

A modelagem industrial, seja plana ou tridimensional, é de fundamental 

importância para a produção e o sucesso do produto final, uma vez que é a 

modelagem que confere ao usuário o conforto e o caimento necessário para uma peça 

do vestuário. 

 

 2.1 SISTEMAS CAD/VESTUÁRIO  

 A partir da década de 1980, com o grande crescimento das indústrias de 

confecção, tornando-se um dos setores fundamentais da economia mundial, 
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começaram a introduzir novas tecnologias, como por exemplo, o sistema CAD, com o 

intuito de acompanhar a aceleração e o desenvolvimento do setor (ZATTA, 2010). 

 Segundo Feghali e Dwyer (2001), a confecção foi o segmento da cadeia 

têxtil-confecção que menos apresentou mudanças no sentido da automação, sendo 

que os avanços obtidos estão concentrados em apenas algumas etapas do processo. 

Jones (2005) afirma que as mudanças mais intensas se concentram no desenho de 

moldes através de software, no corte dos moldes, na classificação da grade 

(quantidade de peças a ser produzida por um tamanho) e no acompanhamento das 

vendas por sistemas computadorizados. O principal avanço neste setor é a utilização 

da tecnologia CAD/CAM, tanto nas fases de desenvolvimento (concepção do produto 

e desenho), como na produção (encaixe e execução do corte dos tecidos). O uso 

desses sistemas auxilia o desenvolvimento e execução de projetos na área de criação, 

modelagem e corte. 

 Nos sistemas CAD - Computer Aided Design - desenho assistido por 

computador e CAM - Computer Aided Manufacturing - manufatura assistida por 

computador - são realizadas todas as ações necessárias para a elaboração e 

impressão dos moldes por meio do computador (SILVEIRA; HOLANDA; SEIBEL, 

2014) 

 Segundo Silveira (2011), as siglas CAD/CAM tratam, na verdade, de duas 

tecnologias diferentes, podendo interagir juntas, com os projetos produzido no CAD 

podendo ser executado pelo CAM, ou seja, “o CAD analisa o programa e demonstra 

na tela do computador o novo produto e o CAM, através de máquinas 

computadorizadas com controle numérico, executam a sua fabricação” (SILVEIRA, 

2011, p.112). 

 O sistema CAD é composto de um monitor, uma mesa digitalizadora e uma 

plotter. A mesa digitalizadora é usada para fazer as marcações de pontos ao longo 

das bordas de um molde possibilitando a digitalização e transferência do molde para 

o monitor. Pode-se também digitalizar os moldes por meio de scanner ou de uma 

câmera fotográfica com uso do programa digiflash. Uma vez transferidos, o 

computador permite fazer alterações nos moldes, graduações e encaixes. A plotter 

permite a impressão dos moldes encaixados em tamanho natural, prontos para seguir 

para o setor de corte (ARAÚJO, 1996). O sistema CAD também possibilita 
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desenvolver o molde desde o traçado na tela do monitor, etapa que será utilizada no 

teste de usabilidade dessa pesquisa. 

 O sistema CAD integra os setores de projeto, produção, controle e gestão. 

“Sendo o sistema CAD considerado tecnologia de ponta, a empresa que o possui 

caracteriza-se como inovadora e moderna” (SILVEIRA, 2011 p. 111). 

 Segundo Borbas e Bruscagim (2007) a modelagem desenvolvida através do 

CAD necessita do modelista, profissional de modelagem, uma vez que a modelagem 

é feita de forma virtual, e sua construção é dada a partir de eixos cartesianos (Dx – 

linhas horizontais e Dy – linhas verticais) que corresponde às linhas fundamentais da 

modelagem plana (FIGURA 4). 

 
Figura 4 – Retângulo construído a partir dos eixos cartesianos Dx e Dy  

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 Voisinet (1997, apud SILVEIRA, 2011), destaca que os sistemas CAD são 

importantes ferramentas utilizadas por todas as áreas que permitem o auxílio do 

computador para ser usado na atividade do projeto, podendo ser aplicada em projeto 

em design; a projeto em engenharia; detalhamento de projeto; execução de desenho; 

gestão da informação, entre outras.  

 Silveira (2011) aborda as principais vantagens da aquisição e utilização do 

sistema CAD/CAM as empresas do vestuário: 
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1). Na redução do tempo de trabalho. [...]. 2) na redução do tempo para 
revisão e alterações. [...]. 3) na economia direta de custo (em longo prazo). 
[...]. 4) na alta precisão: o sistema CAD permite as medidas precisas a um 
ponto praticamente impossível de ser atingido no trabalho manual. 5) no uso 
das partes comuns em múltiplos produtos: os moldes básicos são arquivados 
e, no momento do trabalho, importados (transferidos) para a tela e sobre ela 
podem ser manipulados outros modelos. 6) na criação de uma base de 
dados: todos os moldes podem ser arquivados no computador. [...]. 7) no 
aumento da produtividade:  este aumento é conseguido pelas maiores 
possibilidades de interação entre o sistema e o usuário, que pode criar nas 
telas novas modelagens ou digitalizar moldes prontos de maneira imediata 
(SILVEIRA, 2011. p, 114).  

 
 
 No entanto, convém ressaltar que, apesar do sistema CAD para modelagem 

ser um recurso importante, ele não capacita por si só o profissional de modelagem a 

desenvolver um traçado. As ferramentas oferecidas pelos sistemas CAD apenas 

potencializam a aplicação do conhecimento do método de modelagem plana manual 

e suas técnicas desenvolvidos previamente.   

 Diante do exposto, entende-se que, o sistema CAD pode ser utilizado por 

diversos setores onde se projeta através do desenho aumentando a qualidade do 

produto e diminuindo o seu tempo de produção, através da agilidade e precisão 

conferido pelo sistema. Portanto é fundamental que ele seja utilizado como ferramenta 

de ensino, também na área da moda. 

2.1.1 Interface do Audaces Moldes  

O objeto a ser investigado corresponde a interface do sistema Audaces 

Moldes que é utilizado no IFRN, no Curso Técnico em Vestuário, para o ensino da 

disciplina Laboratório de CAD Aplicado ao Vestuário. Para tanto, serão explanadas 

algumas considerações sobre a interface mencionada  (FIGURA 5).
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Figura 5 – Interface principal do Audaces Moldes 

 
 
Fonte: Audaces Moldes (2016).
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A interface do Audaces Moldes é a princípio muito parecida com a de 

qualquer programa do Windows, onde são encontrados no menu superior, funções de 

atalhos numa barra de ferramentas, os botões de fechar, restaurar e maximinizar, 

também encontramos na barra de ferramentas algumas funções comum ao Windows, 

como selecionar ou mover elementos, novo arquivo, abrir arquivo e as setas de 

desfazer ou refazer (FIGURA 6), o que já facilita bastante a interação com o usuário. 

Figura 6 – Semelhança com programas Windows 

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

As funções do sistema para executar as tarefas a que se propõe são 

dispostas dentro das paletas ou menu, são elas: arquivos, início, construção, 

produção, marcações, graduação, manipulação, conferência e modelo (FIGURA 7). 
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Figura 7 – Construção da modelagem         

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

Dentro da aba arquivo temos as funções criar novo arquivo, abrir arquivos, 

fechar arquivos, informações do modelo, exportar e importar, configurações do 

sistema (personalização) e o ajuda (FIGURA 8). 

Figura 8 –  Paleta arquivo 

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

 

A paleta Início apresenta funções como copiar, colar, recortar, selecionar, 

excluir, personalização da cor e a opção de abrir outros softwares disponível (FIGURA 

9). 
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Figura 9 – Paleta Início           

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

 

Na paleta Construção estão as ferramentas de desenhos separadas por 

sessões: retas, curvas, pontos, arcos e textos, dentro de cada sessão tem as funções 

relacionadas (FIGURA 10). 

Figura 10 – Paleta Construção         

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

Na aba Produção estão as funções relacionadas ao molde, onde estão 

divididos por sessões: definir moldes, complementar moldes, pregas e pences, cortar 

e unir (FIGURA 11). 

Figura 11 – Paleta Produção           

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

Dentro do paleta marcações estão as funções piques, editar piques e inserir 

e remover linhas auxiliares, que são ferramentas de marcação dos moldes (FIGURA 

12). 
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Figura 12 – Paleta Marcações         

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

 

Na paleta Graduação se divide em duas sessões: graduar e manipular 

graduação (FIGURA 13). Essas funções estão relacionadas ao aumento e diminuição 

do tamanho dos moldes, de acordo com a numeração que será produzida. 

Figura 13 – Paleta Graduação           

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

 

No menu Manipulação estão as ferramentas para modificar o molde, 

divididas nas seguintes funções: redefinir, indicar, cercar e manipular molde. Observa-

se que dentro de cada sessão encontra-se várias funções (FIGURA 14). 

Figura 14 – Paleta Manipulação           

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

Na paleta conferência as funções estão relacionadas as medidas do molde 

(FIGURA 15), divididos em duas sessões: perímetro e distância. 
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Figura 15 – Paleta Conferência          

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

Na aba Modelo pode-se acessar as propriedades dos moldes, cadastrar 

informações sobre tecidos, sobre o autor, variantes, e está dividida em duas sessões: 

informações e operações (FIGURA 16). 

Figura 16 – Paleta Modelo         

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

 

Na parte inferior da interface do sistema encontra-se a barra de visualização 

onde estão localizadas as ferramentas de zoom (FIGURA 17), definir a área 

selecionada, habilitar e desabilitar o grid, snap automático, exibir molde dobrado no 

eixo de simetria. 

Figura 17 – Barra de Visualização           

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

 

Na parte superior da tela também são encontrados ícones de 

personalização, como a mudança de cores, configuração de unidade de medidas, auto 

ajuste de textos, além de atalhos (FIGURA 18). 

Figura 18 – Barra de ferramentas superior        

  
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

 

No sistema Audaces Moldes para que se veja o nome da função basta parar 

o mouse sobre ela e irar aparecer o tooltip com o nome daquele botão, e também 
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aparece numa linha na parte inferior da tela mostrando o nome das funções (FIGURA 

19), o que facilita a interação com o usuário. 

Figura 19 – Nome da função no tooltip         

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

 

Quando é criado um molde, seja desenhado no próprio programa ou 

digitalizado, a interface apresenta um menu lateral onde aparecerão todos os nomes 

dos moldes que estão na tela (FIGURA 20). 

Figura 20 – Molde graduado 

         
Fonte: www.audaces.com (2016). 

Quando o diagrama é extraido em forma de molde fica em destaque na 

janela lateral, onde pode ser configurado e selecionado individualmente.  
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3 USABILIDADE 
 

O termo usabilidade surgiu no início da década de 1980, como substituição 

a expressão user-friendly, traduzida como amigável. Teve como suas raízes a ciência 

cognitiva, a psicologia e a ergonomia, se expandindo para outras áreas tais como 

Tecnologia da Informação e Interação Homem-Computador (DIAS, 2007). A 

usabilidade estuda a interação via interface, ou seja, a maneira como um usuário 

realiza suas tarefas e interage com determinado produto. 

Cybis et al. (2007), entendem a usabilidade como a qualidade que 

caracteriza o uso dos programas e aplicações. A usabilidade depende da interação 

entre as características da interface com as características do usuário ao executar 

uma tarefa. 

 A usabilidade de um produto é definida na norma ISO 9241 (apud 

FONSECA, et al. 2012), como até que ponto o produto pode ser utilizado por usuários 

específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação, 

características importantes da interação, num determinado contexto de utilização. 

Fonseca, et al. (2012), definem essas características como sendo: 

 Eficiência – Os recursos necessários e consumidos para atingir o objetivo; 

 Eficácia – A qualidade com que o usuário atinge os objetivos; 

 Satisfação – Como o usuário se sente na utilização do sistema. 

 A usabilidade é alcançada quando um produto é realmente utilizável, isto é, 

o usuário pode fazer a sua tarefa da forma como ele espera ser capaz de fazê-lo, sem 

problemas. O que faz um produto ou serviço ser usável é a ausência de frustração em 

usá-lo, ser agradável, de forma que o indivíduo apresente satisfação (RUBIN & 

CHISNELL, apud ABREU, 2010).  

 Santa-Rosa e Moraes (2008, p.16) conceitua usabilidade como sendo: 

 

A capacidade de um produto ou sistema, em termos funcionais-humanos, de 
ser usado com facilidade e eficácia por um segmento específico de usuário, 
fornecendo-lhes treinamento e suporte específico, visando à execução de um 
elenco especificado de tarefas, no contexto de cenários ambientais 
específicos. 
 

 
 A usabilidade é um atributo de qualidade relacionado ao uso de algo. Refere-

se a rapidez com que os usuários podem aprender a usar alguma coisa, a eficiência 
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deles ao usá-la, o quanto lembram daquilo, seu grau de propensão a erros e o quanto 

gostam de utilizá-la (NIELSEN; LORANGER, 2007, p.XVII). 

 Segundo Santa-Rosa e Moraes (2008), testar a usabilidade é ter a certeza 

de que os usuários reconhecem e interagem com funções que satisfaçam suas 

necessidades. 

 Bastien e Scapin (1993, apud SANTOS, 2006) consideram que a usabilidade 

está diretamente ligada ao diálogo na interface e é a capacidade do aplicativo em 

permitir que o usuário alcance suas metas de interação, abrangendo, além do sistema 

informatizado, o equipamento e o mobiliário incluídos no ambiente de trabalho, 

fazendo interseção com a usabilidade de produtos. 

 Um software é dito como eficaz quando atinge os objetivos para o qual foi 

projetado, e 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 

(ANDRADE, 2007). 

 Para Radfahrer (1999, apud ANDRADE, 2007, p.33), “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, apud ANDRADE, 2007, p.33) complementam ressaltando que, “as 

interfaces devem ser fáceis de usar e de aprender, possuir taxa mínima de erro e 

recordação rápida”. 

Segundo Cybis (1995) a interface exibe estratégias para a realização da 

tarefa, conduzindo, orientando, alertando, ajudando e respondendo ao usuário 

durante as interações. Através da função ajuda pode-se ter a orientação necessária 

para a utilização das funções do sistema, o que facilita o uso e o aprendizado. 

 Uma interface inspira sentimentos de rejeição e aceitação que determina o 

comportamento do usuário diante do sistema. “Em média 86% das pessoas que 

decidem abandonar o uso de um programa, fazem-no devido à interface ” (BELTRÁN, 

2002, apud ANDRADE, 2007). 

 Cybis et al. (2007, p. 16), afirma que: 

A experiência do usuário é individual e única, na medida em que cada pessoa 
é única em sua bagagem de conhecimento e expectativas. Dificilmente uma 
mesma interface significará exatamente a mesma coisa para dois usuários 
distintos. Menor ainda é a chance de ela ter um significado integralmente 
compartilhado entre usuários e projetistas. 
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 Uma interface pode ter uma interação satisfatória para um grupo de usuário 

e para outros não. “A essência da usabilidade é o acordo entre interface, usuário, 

tarefa e ambiente” (CYBIS et al., 2007).  

Keinonen (1998, apud SANTOS, 2006) apresenta três dimensões do conceito 

de usabilidade, a primeira dimensão é a da usabilidade como abordagem de projeto, 

consistindo em um conjunto de métodos ou abordagens de projeto, que inclui a 

engenharia de usabilidade e o projeto centrado no usuário. A segunda dimensão é a 

usabilidade como atributo do produto, onde é levada em conta por meio da listagem 

de qualidades ou características que, se adicionadas a determinado produto, 

cooperam para a sua boa usabilidade. A terceira dimensão coloca a usabilidade como 

medida. Metodologias, como a engenharia de usabilidade, consideram levantamento 

de medidas quantitativas para avaliar a usabilidade ou potencial usabilidade de um 

produto, e necessitam de definições específicas de usabilidade.  

 A norma ISO/IEC 9126 (1991, apud, PEREIRA, 2011), define usabilidade 

como: “um conjunto de atributos de software relacionado ao esforço necessário para 

seu uso e para o julgamento individual de tal uso por determinado conjunto de 

usuários. ” De acordo com essa norma são subcaracterísticas da usabilidade:  

 1) Inteligibilidade: capacidade do produto de software de possibilitar ao 

usuário compreender se o software é apropriado e como ele pode ser usado para 

tarefas e condições de uso específicas. 

  2) Apreensibilidade: capacidade do produto de software de possibilitar ao 

usuário aprender sua aplicação. 

  3) Operacionalidade: capacidade do produto de software de possibilitar ao 

usuário operá-lo e controlá-lo. 

 4) Atratividade: capacidade do produto de software de ser atraente ao 

usuário. 

 Nielsen (1993) definiu cinco critérios de usabilidade semelhantes às 

propostas pela ISO 9126 (1991, apud, PEREIRA, 2011):  

 1) Aprendizagem: sugere que o sistema deve ser fácil a ponto de permitir 

que um usuário sem experiência, seja capaz de utilizá-lo para desenvolver suas 

tarefas de forma satisfatória.  
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 2) Eficiência de uso: é a eficiência com que o usuário consegue usar o 

sistema, conferindo um bom nível de produtividade ao usuário. 

 3) Facilidade de memorização ou retenção: quando a interface apresentar 

facilidade de memorização. O sistema precisa ser facilmente relembrado de forma que 

o usuário, ao voltar a usá-lo depois de um determinado período de tempo, não precise 

reaprendê-lo. 

 4) Minimização de erros: o sistema precisa ter a mínima taxa de erros 

possível. Porém, uma vez cometido o erro deve ser fácil a recuperação, sem perda de 

trabalho. 

 5) Satisfação: o sistema deve permitir uma interação agradável.  

 Moraes (2004 apud SANTOS, 2006, p.60) relaciona os principais fatores 

relativos à abrangência do termo Usabilidade. São eles: 

 1) Facilidade de aprendizagem – o sistema deve permitir que os usuários, 

dentro de um tempo especificado, alcancem níveis de desempenho satisfatório. 

 2) Efetividade – um desempenho satisfatório deve ser alcançado por uma 

proporção definida da população usuária, em relação a um limite de variação de 

tarefas e a um limite de variação de ambientes. 

 3) Atitude – um desempenho aceitável deve ser atingido considerando 

custos humanos aceitáveis, em termo de fadiga, estresse, frustração, desconforto e 

satisfação. 

 4) Flexibilidade – o produto deve ser capaz de lidar com um limite de variação 

de tarefas, além daquelas inicialmente especificadas. 

 5) Utilidade percebida do produto – o maior indicador da usabilidade de um 

produto é se ele é usado.  

 6) Adequação à tarefa – um produto “usável” deve apresentar uma 

adequação aceitável entre as funções oferecidas pelo sistema e as necessidades dos 

usuários. 

 7) Características da tarefa – a frequência com que uma tarefa pode ser 

desempenhada e o grau no qual a tarefa pode ser modificada, em termos da 

variabilidade dos requisitos de informação. 

 8) Características dos usuários – refere-se ao conhecimento, habilidade e 

motivação da população usuária. 
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 Percebe-se que as subcaracterísticas da usabilidade da ISO/IEC 9126 

(1991, apud, PEREIRA, 2011), os critérios de usabilidade de Nielsen (1993) e os 

fatores de abrangência de Moraes (2004 apud SANTOS, 2006), são bem semelhantes 

no que se refere a aprendizagem de uso do sistema e da satisfação em executar a 

tarefa com eficácia e eficiência. 

 Já Betiol (2004), mostra em sua pesquisa as definições de usabilidade 

segundo Shackel (1991, apud BETIOL, 2004), segundo Nielsen (1993) e segundo 

Jordan (1998, apud BETIOL, 2004):  

  Na visão de Shackel (1991, apud BETIOL, 2004) a usabilidade é uma das 

componentes da aceitabilidade de um produto, que é o nível mais alto do modelo de 

percepção do usuário em relação ao produto (FIGURA 21). 

Figura 21 - Modelo de atributos de aceitabilidade de um sistema segundo Shackel 

 
Fonte: Adaptado (Shackel, 1991, apud Betiol, 2004). 

Para Shackel (1991 apud BETIOL, 2004) a usabilidade é uma propriedade do 

sistema que não é constante, pois depende da experiência do usuário, da tarefa e do 

ambiente de uso. 

Nielsen (1993, apud BETIOL, 2004) também considera a usabilidade como um 

entre os vários aspectos que podem influenciar a aceitabilidade de um produto. A 

usabilidade faz parte de um conceito mais amplo que envolve aspectos como custo, 

confiabilidade e até mesmo aceitabilidade social (FIGURA 22). 
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Figura 22 - Modelo de atributos de aceitabilidade de um sistema segundo Nielsen 

 
Fonte: (Nielsen, 1993ª, apud Betiol, 2004). 
 

Jordan (1998, apud BETIOL, 2004) apresenta uma visão de usabilidade 

baseada nos seguintes componentes:  

• Intuitividade: se refere à rapidez e facilidade do usuário no contato com um 

produto até então desconhecido. 

• Aprendizagem: mede o custo demandado para se atingir um certo expertise 

na execução de tarefas. 

• Performance do usuário experiente: é o nível da performance atingido por 

determinado usuário ao realizar muitas vezes determinadas tarefas com um 

determinado produto.  

• Potencial do sistema: representa o nível máximo de performance que pode 

ser atingido ao realizar uma determinada tarefa com um produto.  

• Re-usabilidade: indica uma possível diminuição da performance que pode 

ocorrer após o usuário não utilizar o produto, ou não executar uma determinada tarefa, 

por um determinado período de tempo. 

A junção das subcaracterísticas, fatores de abrangências e critérios da 

usabilidade define a aceitabilidade do sistema, que poderá ter vários componentes 

medidos, avaliados e testados, conseguindo assim identificar os possíveis problemas 

relacionados a usabilidade, de maneira a obter produtos fáceis de usar, de forma 

eficiente e eficaz, promovendo a satisfação do usuário. 

Nessa perspectiva, a pesquisa em foco pretende observar a usabilidade do 

sistema Audaces Moldes analisando aspectos como a tela do software quanto as 

fontes, os destaques, a organização dos elementos; o uso dos termos utilizados, a 

disposição das mensagens na tela, as instruções de utilização do sistema; o 

aprendizado de uso, que visa evidencia o esforço do usuário para aprender a utilizar 
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o software; a capacidade do sistema de executar as tarefas a que se destina e pôr fim 

a satisfação do usuário. 

3.1 PROBLEMA DE USABILIDADE 

 O problema de usabilidade ocorre quando determinada característica do 

sistema prejudicar ou mesmo inviabilizar a realização de uma tarefa, incomodando o 

usuário.  

 Segundo Cybis et al. (2007), um problema de usabilidade pode ser descrito 

a partir de informações sobre:  

 O contexto de operação em que pode ser detectado;  

 Os efeitos possíveis sobre o usuário e sua tarefa, incluindo a frequência com 

que este problema/contexto se manifesta. 

 Segundo Cybis (2003), os tipos de problemas referentes à usabilidade, que 

se conhecem pela análise da sua natureza, são os seguintes:  

 a) Barreira: está ligado ao aspecto da interface com o qual o usuário se 

defronta, sucessivas vezes, e não aprende a dominá-lo;  

 b) Obstáculo: está ligado ao aspecto da interface com o qual o usuário 

esbarra, sucessivas vezes, e aprende a dominá-lo;   

 c) Ruído: o que há na interação, que é responsável pela diminuição do 

desempenho em uma tarefa; sem se consistir nos aspectos de barreira ou obstáculo.  

Os problemas de usabilidade, causados pelo tipo de tarefa em que se 

manifestam, são (CYBIS, 2003):  

a) Principais: são aspectos da interface que comprometem a realização de 

tarefas frequentes ou importantes;  

b) Secundários: são aspectos da interface que comprometem a realização de 

tarefas pouco frequentes ou pouco importantes.  

Os tipos de problemas de usabilidade, no aspecto da interface, dependendo do 

tipo de usuário que afetam, podem ser (CYBIS, 2003): 

a) Gerais: quando atrapalham qualquer tipo de usuário durante a realização da 

tarefa;  

b) De iniciação: que atrapalham o usuário novato ou de prática intermitente 

durante a realização de sua tarefa;  
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c) Avançados: que atrapalham o usuário especialista durante a realização da 

tarefa;  

d) Especiais: quando atrapalham usuários especiais, ou seja, os portadores de 

deficiência. 

Existem os problemas de usabilidade próprios de um aspecto da interface, os 

ortogonais, relacionados ao sistema de classificação proposto, responsáveis pelos 

possíveis efeitos de uma revisão de projeto equivocada, que são os (CYBIS, 2003):  

a) Falsos: trata-se de enganos decorrentes da falta de experiência do avaliador 

ou de deficiência em sua ferramenta de avaliação;  

b) Novos: representa um obstáculo, consequente a uma revisão de usabilidade 

equivocada.  

Observando-se os problemas de usabilidade pode-se chegar a uma melhoria 

na interação do usuário com o sistema. Cybis et al (2007), afirmam que a ergonomia 

está na origem da usabilidade, visando proporcionar eficiência e eficácia, além do 

bem-estar e saúde do usuário, adaptando o homem ao seu trabalho, com o objetivo 

de garantir que o sistema esteja adaptado à maneira de pensar, de se comportar e de 

trabalhar do usuário, proporcionando a usabilidade do sistema. 

Nielsen e Loranger (2007, p. 125) citam três fatores que afetam a gravidade de 

um problema para os usuários: 

Frequência: Quantos usuários encontrarão o problema? Se um número 

pequeno de usuário for prejudicado por ele, será considerado um problema de baixa 

gravidade. 

Impacto: Quantas dificuldades o problema causa aos usuários que o 

encontraram? Podendo variar de irritação imperceptível a perdas de tempo de 

trabalho ou o abandono do sistema. 

Persistência: O problema é um impedimento de uma única vez para o usuário 

ou ele causa dificuldades contínuas? Uma vez que o problema é identificado pelo 

usuário, ele pode superá-lo no futuro. Outras interfaces são tão confusas que os 

usuários ficam repetidamente desorientados. 

Os efeitos de um problema de usabilidade se fazem sentir diretamente sobre o 

usuário e indiretamente sobre sua tarefa. Assim, por exemplo, efeitos sobre o usuário 

como uma sobrecarga perceptiva (dificuldade de leitura), cognitiva (desorientação ou 
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hesitação) ou física, (dificuldade de acionamento) podem levar a efeitos sobre sua 

tarefa como perda de tempo, falhas ou perda de dados. (CYBIS, 2003). 

 Para Nielsen (2004 apud ANDRADE, 2007), os problemas detectados nas 

avaliações podem estar distribuídos no sistema de diferentes formas: 

 a) em um único local da interface. 

 b) em dois ou mais locais. 

 c) como problema de estrutura geral da interface. 

 d) como algo que deveria obrigatoriamente estar contido na interface, mas 

está ausente. 

 O contexto de um problema de usabilidade é caracterizado por determinados 

tipos de usuários, realizando determinadas tarefas, com determinados equipamentos 

e em determinados ambientes físicos ou organizacionais, para os quais a usabilidade 

do sistema é diminuída (CYBIS, 2003).  

 O autor complementa dizendo que as características do sistema devem ser 

examinadas observando a condição do usuário, por exemplo, indivíduos mais velhos 

estão sujeitos a problemas de acuidade visual e de controle manual, ou mesmo 

considerar as dificuldades que terão na realização da tarefa informatizada as pessoas 

em formação profissional, as novatas na informática, ou as que usam o sistema de 

forma eventual. Outra coisa que o autor chama atenção para que seja observado é 

em relação a equipamentos em mau estado de conservação, que podem vir a diminuir 

a legibilidade das apresentações e induzir acionamentos involuntários, por exemplo. 

A pressão do tempo determinado também pode induzir o usuário a erros, dificultando 

a análise da usabilidade. 

3.2 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 
 

 A usabilidade de um sistema está sempre vinculada as características dos 

usuários, assim como as tarefas, os equipamentos e ambientes. Assim, um problema 

de usabilidade pode se fazer sentir fortemente em determinados contextos de 

operação e ser menor ou mesmo imperceptível, em outros (CYBIS, 2003). 

 Segundo Cybis (2003), as avaliações de usabilidade visam identificar 

problemas de usabilidade em interfaces humano-computador e corrigi-los. Assim, no 

desenvolvimento de sistema interativo, um avaliador de usabilidade terá como 

primeira tarefa a elaboração de um Plano de Testes de Usabilidade, no qual propõe a 
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realização de uma sequência estruturada de avaliações de usabilidade. O mesmo 

autor ainda ressalta que os objetivos a serem atingido pelas avaliações são: 

 Constatar, observar e registrar, problemas efetivos de usabilidade durante a 

interação;  

 Calcular métricas objetivas sobre a eficácia, eficiência e produtividade do 

usuário na interação com o sistema; 

 Diagnosticar as características do projeto que provavelmente atrapalhem a 

interação por estarem em desconformidade com padrões implícitos e explícitos 

de usabilidade; 

 Prever dificuldades de aprendizado na operação do sistema; 

 Prever os tempos de execução de tarefas informatizadas; 

 Conhecer a opinião do usuário em relação ao sistema;  

 Sugerir as ações de re-projeto. 

Nessa pesquisa foi aplicado um determinado teste de usabilidade no qual 

foram observados problemas durante a interação, o tempo de execução da tarefa 

e conhecer a opinião do usuário. 

 

3.2.1 Métodos de avaliação de usabilidade 

Os métodos de avaliação de interface diferem entre si em vários aspectos. Na 

hora de escolher um método ou ferramenta é importante atentar para as 

características de cada um e para as especificações produto-alvo, sendo necessário 

saber o real contexto de uso, identificando os usuários, as tarefas e o ambiente.  Uma 

diferença entre os métodos são a etapa do ciclo de design do software em que devem 

ou podem ser aplicados (durante o ciclo de desenvolvimento ou após ter o produto 

pronto).  O contexto de avaliação deve ser compatível ao contexto de uso. Para em 

seguida identificar os métodos de avaliação adequados (SILVA, 2003). 

A proposta deste trabalho é ter como base o uso de métodos já testados e 

aprovados, para alcançar os objetivos supracitados. Porém a escolha da ferramenta 

específica, entre os métodos existentes exigiu esta revisão bibliográfica. 

Ao tentar fazer uma classificação dos métodos de avaliação de usabilidade, 

percebeu-se que a literatura fornece vários enfoques, porém só foram citados nessa 
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pesquisa os enfoques que serão utilizados no método escolhido para avaliar a 

interface em estudo:  

Nielsen (1993), Cybis (1997), Baranauskas e Rocha (2000) e Dias (2007) 

classificam o método de avaliação empírico quando a usabilidade é examinada por 

meio de teste com usuários, utilizando ensaios de interação e sistema de 

monitoramento.  Os autores classificam as técnicas de avaliação ergonômica 

prospectiva quando baseada na opinião do usuário sobre a interação com o sistema, 

por meio de treinamento e de questionário de satisfação. Sendo necessária a 

existência de uma implementação real do sistema. 

Shneiderman (1998) classifica os métodos de avaliação levando em conta a 

forma de condução da avaliação, o ambiente onde se dá a avaliação e os avaliadores 

envolvidos: especialistas, usuários ou os dois. O autor classifica os métodos na 

seguinte ordem: pesquisa de opinião e avaliação durante o uso ativo. 

Rogers et al. (2013) classifica as avaliações de acordo com o ambiente em que 

será aplicada, ambientes controlados e ambientes naturais, ambos envolvendo 

usuários. 

Segundo Martins et al. (2013), os quatro principais métodos de avaliação de 

usabilidade são: teste, inquérito, experiência controlada e inspeção. Os três primeiros 

são normalmente utilizados nos modelos empíricos e baseiam-se em dados 

recolhidos dos utilizadores. O quarto está relacionado com os modelos analíticos e 

baseia-se na inspeção feita por especialistas (não utilizado nessa pesquisa). 

Pode-se concluir que os métodos de avaliação de usabilidade que se baseiam 

em dados de usuários e ambientes reais são designados por modelos empíricos, 

enquanto os modelos que se baseiam na análise de um sistema ou produto por 

especialistas na área da usabilidade são conhecidos por modelos analíticos. 

3.2.1.1 Testes Prospectivos  

 Os avaliadores se utilizam dos testes prospectivos a fim de registrar as 

opiniões, experiências e preferências dos usuários do sistema em avaliação. A 

entrevista é uma conversa informal do avaliador com o usuário, seus resultados não 

vão oferece muita confiabilidade objetiva, mas possuem maior alcance subjetivo, por 

captar a ansiedade, a satisfação e a percepção do entrevistado. Na aplicação do 

questionário não existe o contato direto do avaliador com o usuário, por isso essa 



49 

 

 
 

técnica se torna mais adequada quando a população avaliada é numericamente 

elevada. Os questionários conseguem detectar e relacionar indícios de quando os 

problemas de uso do sistema são próprios de um tipo de usuário, ou se são 

específicos de determinada tarefa (SOARES, 2004). As técnicas de avaliação 

prospectivas como os questionários e entrevistas são ideais por colherem as opiniões 

e experiências de seus usuários finais, podendo também avaliar possíveis ansiedades 

sendo possível fazer uso de medidas objetivas como batimentos cardíacos e 

frequência respiratória, ou observar a postura e movimentos do corpo do usuário, 

porém estas medidas dificilmente são utilizadas nos projetos de desenvolvimento de 

software. Muitas empresas de software elaboram e aplicam regularmente questionário 

de satisfação a seus usuários, como parte de sua estratégia de qualidade (CYBIS, 

2003; NIELSEN, 1993). 

 As entrevistas são um fórum de conversa com os usuários com um propósito 

definido. As entrevistas podem ser classificadas com: não estruturada, estruturada, 

semiestruturada e em grupo, onde os três primeiros tipos distinguem-se pelo controle 

que o entrevistador impõe durante a conversação e segue um conjunto predefinido de 

questões. O quarto tipo envolve um pequeno grupo de usuários coordenados por um 

facilitador (FONTANA, 1994, apud FONSECA et al., 2012. CYBIS et al., 2007), a 

execução de uma entrevista deve se dar em quatro momentos: o aquecimento, 

introdução, entrevista e encerramento, sendo importante que o entrevistador seja 

neutro. 

Os questionários são utilizados para obter informações demográficas e 

opiniões dos usuários, podendo conter perguntas fechadas e abertas. São mais 

rápidos de fazer do que as entrevistas e pode ser aplicado em grandes grupos de 

pessoas. “Os questionários são, frequentemente, utilizados em conjunto com outras 

técnicas, como a observação, as entrevistas ou os inquéritos contextuais” (FONSECA 

et al., 2012. p. 198).  

Para essa pesquisa foi utilizado um questionário com uma escala de Linkert 

de cinco pontos. A escala Likert requer que os entrevistados indiquem seu grau de 

concordância ou discordância com as afirmações relacionadas a determinados 

aspectos que estão sendo avaliados (BACKER, 2005, apud, BONICI; ARAÚJO 

JÚNIOR, 2011) 
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Mattar (2001, apud BONICI; ARAÚJO JÚNIOR, 2011) explica que a cada 

item de resposta é atribuído um número que reflete a direção da atitude dos 

respondentes em relação a cada afirmação. A pontuação total da atitude de cada 

respondente é dada pela somatória das pontuações obtidas para cada afirmação. A 

cada item foi atribuída uma escala qualitativa e outra quantitativa como segue: 

concordo plenamente (5), concordo (4), neutro (3), discordo (2) e discordo totalmente 

(1).    

 

3.2.1.2 Modelos empíricos - Métodos de teste com usuário 
 

A característica desse método é a participação direta dos usuários do sistema. 

Podem ser realizados através de entrevistas e questionários ou adotar técnicas de 

observação do uso do sistema em situações reais de uso.  

Os testes empíricos de usabilidade, também chamados de ensaios de 

interação, se originam da psicologia experimental, e a partir da observação da 

interação homem-computador são capazes de coletar dados usando técnicas como a 

verbalização (onde o usuário verbaliza seus pensamentos e opiniões enquanto realiza 

a avaliação); codescoberta (onde são observados dois usuários realizando juntos as 

tarefas e podem verbalizar as experiências mutuas) e dados coletados por métodos 

de medida de desempenho (coleta-se dados a respeito do desempenho dos usuários, 

interagindo com o sistema para a realização de tarefas) (SILVA, 2003). 

As avaliações com usuários podem ser realizadas em ambiente real ou em 

laboratório de usabilidade. Em um ambiente real de utilização a avaliação visa 

submeter o software a situações reais que ocorrem no dia a dia, permitindo a 

observação de como o sistema vai se integrar com as demais atividades do usuário 

(CYBIS et al., 2007). 

Rocha e Baranauskas (2003) complementa dizendo que mesmo sendo um 

ambiente real (ambiente de trabalho), pode-se equipá-lo com câmeras de vídeos, 

microfones, arquivos de check list, entre outros, que servirá de base para o posterior 

estudo dos dados da avaliação. 

Um laboratório de usabilidade é uma sala equipada com câmeras de vídeo, 

microfones, vidros espelhados e equipamentos de monitoramentos para a equipe de 

avaliadores, que controla a execução das atividades no sistema. Ideal para software 

em estado de concepção, por oferecer parâmetros do aplicativo em fase de 
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desenvolvimento e em muitos caso dar novo rumo ao processo de desenvolvimento 

(CYBIS et al., 2007). 

 Dentre os modelos empíricos destaca-se nessa pesquisa o Teste de 

Usabilidade, método utilizado nos estudos da ergonomia e da interação humano-

computador, para avaliar a usabilidade de produtos e sistema a partir da observação 

dos usuários durante a interação (SANTA-ROSA; MORAES, 2008). 

 

3. 2.1. 2. 1. Teste De Usabilidade 

 

 Segundo Cybis et al. (2007) o objetivo do teste de usabilidade é constatar 

problemas, medir seu impacto negativo sobre as interações e identificar suas causas 

nas interfaces.  

Testes de usabilidade são pesquisas qualitativas feitas com o objetivo de 

mensurar a qualidade da experiência do usuário na execução de uma tarefa e 

constituem a melhor forma de conhecer e entender de verdade o comportamento do 

seu público-alvo (MENDONÇA, 2006). 

Um teste de usabilidade envolve usuários reais interagindo com o sistema 

para realizar tarefas específicas numa situação real ou bem próximo da realidade, 

podendo ser realizado em dois tipos de ambientes: o local de trabalho ou um 

laboratório de usabilidade. A escolha do local traz impacto direto sobre as condições 

e resultados do teste. 

Para realizar um teste de usabilidade é necessária a implantação real do 

sistema. Ao preparar o teste é preciso estabelecer seus objetivos e perceber se o teste 

visa ajudar no desenvolvimento ou avaliar a qualidade da interface. Nessa pesquisa 

onde o software já foi desenvolvido e já é comercializado, recomenda-se testes que 

ofereçam medidas de performance, ou seja que o usuário desenvolva tarefas no 

sistema.    

Badre (2002, apud SANTA-ROSA; MORAES, 2008) sugere que o 

planejamento do teste siga as seguintes etapas:  

a) planejamento do teste (determinar o objetivo do teste e as tarefas que 

serão executadas);  

b) organização das tarefas (formulários, termos de consentimentos e outros 

materiais);  
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c) preparação do local (local e equipamentos);  

d) teste piloto (um ou dois colaboradores);  

e) recrutamento dos usuários (convidar e agendar a hora do teste);  

f ) condução do teste (aplicação);  

g) análise dos resultados (revisar caso encontre problemas, priorizar os 

problemas baseados na frequência e na severidade); 

h) correção do site (no caso dessa pesquisa sugeri modificações).  

Santa Rosa e Moraes (2012) acrescentam afirmando que é importante 

considerar o tipo e número de usuários para o teste, a localização, a seleção das 

tarefas e a simulação das condições de uso. O ambiente deve retratar o cotidiano do 

usuário, a interação deverá ser gravada, devendo permanecer, no local, além do 

participante, um avaliador que responderá a eventuais dúvidas.  

3.2.1.3 Métodos baseados em modelos analíticos 

 

Técnica de avaliação que não envolve usuários, geralmente, os avaliadores 

são especialistas em usabilidade ou consultores de desenvolvimento de software 

especializados em um determinado estilo de interface, ou ainda usuários finais 

conhecedores do domínio e da tarefa. O método recorre a peritos e métodos de 

inspeção (avaliação heurística) ou a modelos preditivos (avaliação preditiva), para 

avaliar a usabilidade do sistema (FONSECA et al., 2012). 

 No caso do modelo de inspeção o especialista desempenha o papel de 

usuário e analisa a interface procurando identificar problemas com a usabilidade, com 

base numa lista de princípios. Já o método preditivo envolve a análise de várias 

operações físicas e mentais que o usuário tem que utilizar para executar determinada 

tarefa. Segundo Fonseca et al. (2012, p. 162), “os métodos de inspeção são 

normalmente usados para avaliar o sistema como um todo, enquanto os métodos 

preditivos são mais utilizados para testar aspectos específicos de uma interface”. 

 A vantagem dos métodos analíticos é ser de rápida realização por não 

envolver usuários, em contrapartida esse método fornece apenas uma estimativa de 

tempo para a realização de uma tarefa, ou a estimativa dos problemas que o usuário 

real poderia encontrar. Não conseguindo prever exatamente o que poderia vir a 

acontecer com um usuário real. 
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São exemplos da avaliação preditiva: avaliação heurística, checklists, 

percurso cognitivo. 

 O método de avaliação heurística é um método analítico que visa identificar 

problemas de usabilidade conforme um conjunto de heurísticas ou diretrizes 

(guidelines), ela envolve avaliadores examinando a interface e julgando suas 

características de acordo com princípios de usabilidade, denominados heurísticas. 

(NIELSEN (1993); BARANAUSKAS; ROCHA (2000); DIAS (2007)).  

As heurísticas são regras que descrevem propriedades comuns de interfaces 

usáveis. Para cada não conformidade com a heurística, que significa um problema 

encontrado, define-se ainda a localização do problema, ou seja, onde ele ocorre na 

interface, e sua gravidade. 

O método escolhido para avaliar o software Audaces Moldes foi o teste de 

usabilidade acompanhado de um questionário. Ressaltando que esses métodos que 

contam com a presença direta do usuário na interação com o sistema. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A pesquisa se caracteriza quanto a sua natureza como aplicada, pois 

objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos. Do ponto de vista de seus objetivos é classificada como exploratória por 

ter como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto investigado, 

possibilitando sua definição e seu delineamento, incluindo uma pesquisa bibliográfica 

nas áreas de têxtil e confecção do vestuário, modelagem de vestuário, sistema CAD, 

usabilidade e métodos de avaliação da usabilidade, que facilitou a delimitação do tema 

da pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Sob o ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa é quantitativa 

e qualitativa delineando dados por meio de análises estatísticas e observações dos 

usuários interagindo com o sistema em estudo. 

A coleta de dados foi realizada por meio de um teste de usabilidade e da 

aplicação de um questionário relacionado a interface do sistema Audaces Moldes, 

com um grupo de dezenove usuários do sistema (alunos do curso técnico em vestuário 

do IFRN). Os usuários foram escolhidos de forma aleatória, importando apenas o 

requisito de ter cursado ou estar cursando as disciplinas de Modelagem e Laboratório 

de CAD aplicado ao vestuário. Foi feita uma chamada em três grupos em uma rede 

social e aos voluntários foi enviada uma carta convite (APÊNDICE A), por meio de 

correio eletrônico. A carta contemplava algumas informações acerca da pesquisa e 

do teste, a saber: local, horário em que o teste aconteceria, data, objetivo da pesquisa 

e da possibilidade de interromper os testes a qualquer momento, caso desejassem. 

Os testes foram realizados nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2016, sendo sete  

participantes no primeiro dia, sete no segundo e cinco no terceiro dia, em horários 

distintos: foi estabelecido que o teste de usabilidade seria aplicado em 45 minutos e 

20 minutos seriam utilizados para as orientações e para o preenchimento dos 

questionários.  

No primeiro momento foi explanado ao participante as orientações de como 

iria ocorrer o teste, de acordo com o Roteiro do Teste de Usabilidade no Software 

Audaces Moldes (APÊNDICE E), foi solicitado que assinasse o Termo de 

Consentimento (APÊNDICE B). Além disso receberam a explicação sobre a 

confidencialidade da identidade e das imagens dos participantes, e uso inteiramente 

acadêmico das opiniões recolhidas, além do propósito do teste de usabilidade e do 
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questionário.  Foi respondido o questionário pré-sessão (APÊNDICE C) que tem o 

objetivo de caracterizar o usuário levantando dados como faixa etária, gênero, vinculo 

institucional, experiência com informática e experiência com sistema em teste.    

Em seguida foi entregue o roteiro da tarefa do teste de usabilidade do 

software Audaces Moldes (APÊNDICE G), onde o participante foi observado 

desenvolvendo os primeiros passos para a modelagem planificada de um molde de 

uma camiseta regata. Durante a interação foram feitas anotações das dificuldades, 

erros cometidos, expressões, tempos, comentários e reações dos participantes. 

 Após a realização do Teste de usabilidade, o participante respondeu o 

questionário de satisfação da interação do usuário com o Sistema Audaces Moldes, 

(APÊNDICE F), que tem como foco avaliar a interface do sistema, observando 

aspectos relacionados à legibilidade de caracteres, layout das telas, significados dos 

ícones, facilidade de aprendizado, capacidade do software no desenvolvimento da 

tarefa.  

Anteriormente a avaliação final, foi realizado um teste piloto, que teve como 

objetivo analisar a qualidade do material da avaliação, procurando observar o tempo 

de execução do teste, se os participantes conseguiram entender o material, se por 

meio das tarefas se conseguiria obter o que se desejava testar, entre outros. A 

realização do teste piloto foi fundamental para ajudar a identificar possíveis problemas 

na avaliação final. Os problemas encontrados foram corrigidos, por exemplo, as 

instruções e os equipamentos que foram utilizados puderam ser verificados (ROGERS 

et al., 2013). 

O teste piloto foi realizado com cinco participantes, usuários do sistema 

Audaces Moldes, dois alunos de graduação, dois alunos de pós-graduação e um 

professor substituto, do curso de Engenharia Têxtil, da UFRN. O referido teste 

aconteceu nos dia 12 e 13 de maio de 2016, no laboratório de informática do 

departamento de engeharia têxtil, onde o sistema Audaces Moldes se encontra 

instalado. 

Para a realização do teste piloto os participantes receberam instruções sobre 

as tarefas que seriam aplicadas e sobre o objetivo da pesquisa. Foi iniciado com a 

assinatura do o termo de autorização (APÊNDICE B), em seguida a aplicação do 

questionário pré-sessão (APÊNDICE C), depois a aplicação do Teste de Usabilidade 

e, após a realização do teste, os participantes responderam o questionário de 
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satisfação da interação do usuário com o Sistema Audaces Moldes, baseado no 

Questionnaire for User Interaction Satisfaction (APÊNDICE F).    

Após a realização do teste piloto foi possível observar que os participantes 

não entenderam a escala proposta no QUIS, que variava de 1 a 9, e que dificultou ao 

usuário avaliar os aspectos do questionário. Dessa forma resolveu-se modificar o 

modelo de questionário na avaliação final para um outro modelo com a escala de Likert 

que indica o grau de concordância ou discordância dos usuários, os participantes 

avaliam as afirmações de acordo com as indicações “discordo totalmente” até 

“concordo plenamente” e com indicações intermediárias “discordo”, “concordo” e 

“neutro” (PADILHA, 2004). Também foi alterado o linguajar das assertivas, para uma 

linguagem mais simples, a fim de facilitar o entendimento do respondente.  

O questionário pré-sessão sofreu alterações na questão 1, onde a idade era 

representada por faixa etária, passando a ser perguntado a idade do participante, no 

teste piloto observou-se que todos os participantes encontravam-se na mesma faixa 

étaria, dessa forma viu-se a necessidade de observar a idade e não a faixa étaria. A 

questão 3 que perguntava “quais os vinculos institucionais?”, foi substituida pela 

pergunta “qual a modalidade do curso?”, uma vez que, a avaliação final foi realizada 

com alunos do curso técnico em vestuário do IFRN e só importava saber se era da 

modalidade integrado (ensino técnico com o ensino médio) ou subsequente (só o 

ensino técnico). Foram inseridas duas perguntas que tinham como objetivo analisar a 

experiência do participante com a informática: “Como você avalia seu conhecimento 

em informática?” e “você usa o computador no seu dia a dia?”. 

 A pergunta 4 - “você possui conhecimento do sistema Audaces Moldes?” Foi 

substituída por quatro perguntas: “Já cursou e foi aprovado na disciplina Laboratório 

de CAD Aplicado ao Vestuário?”, “Costuma usar o software Audaces Moldes?”, “Que 

avaliação você faz da sua experiência com o software Audaces Moldes?” 

Acrescentou-se uma outra pergunta onde o respondente tinha que escolher três 

respostas: “em geral, o sistema, para você:” e como respostas tinham “péssimo” ou 

“excelente”, “enfadonho” ou “estimulante”, “díficil” ou “fácil”. Passando a ter 10 

questões. 

 No questionário pós-teste foram modificados as seguintes afirmação: 

 No fator 1 que tem como objetivo analisar a Tela do Software Audaces 

Moldes as afirmativas “Aspecto gráfico das telas”, “A tela é adaptável às necessidades 
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individuais do usuário”, “Destaques dos elementos nas telas”, “A organização dos 

elementos nas telas”, “Retorno à tela anterior”, foram substituidas por: “A interface do 

software é agradável”, “A organização dos ícones na tela é satisfatória”, “A letra na 

tela do computador é fácil de ler”, “O conjunto de cores usadas na tela é adequado”. 

 No fator 2 que visa analisar a terminologia e informação do software Audaces 

Moldes as afirmações : “Os ícones do sistema apresentam claramente o que será 

encontrado ao se clicar”, “Clareza dos termos empregados (botões, títulos, menus, 

mensagens do sistema)”, “Mensagens de erro esclarecem o problema”, 

“Entendimento dos ícones”, “O Sistema mantém informado sobre o que você está 

fazendo”; foram subistituidas por: “A linguagem utilizada é de fácil entendimento”, “Os 

termos usados se relacionam com a tarefa que você está desempenhando”, 

“Mensagens de erro esclarecem problemas”, “Os ícones são de fácil entendimento”. 

 No fator 3 que observa o Aprendizado do Software Audaces Moldes as 

assertivas: “Aprender a utilizar o software”, “Relembrar nomes e uso de comandos”, 

“O tempo de aprendizado sobre”, “Explorar funções do sistema”, “Número de passos 

necessários para realizar uma atividade”; foram substituida por: “É fácil usar o 

software”, “É fácil relembrar o uso dos comandos”, “O sistema encoraja a explorar 

várias funções”, “Um semestre é suficiente para aprender a utilizar o software”. 

 O fator 4 que analisa a capacidade do software Audaces Moldes as 

afirmações “O sistema é confiável”, “O sistema alerta sobre potenciais problemas”, 

“Adequado a usuários iniciantes e experientes porque é facilmente adaptável ao nível 

de conhecimento do usuário”, “O tempo de resposta para a maioria dos comandos”, 

“Qualidade das informações fornecidas no Ajuda”; foram substituidas por: “O software 

Audaces Moldes é confiável”, “O tempo de resposta para a maioria dos comandos é 

rápido”, “É fácil desfazer uma tarefa”, “O software alerta sobre potenciais problema”.  

 O fator 5 não sofreu alteração, continuando com um espaço onde o 

participante deveria escrever comentários sobre o uso do software Audaces Moldes 

implantado no seu ambiente escolar. 

Dessa forma, os apontamentos identificados por meio do teste piloto 

possibilitaram melhorias no questionário pré-sessão (APÊNDICE C) e no questionário 

(APÊNDICE F), resultando nas novas versões para ambos, (APÊNDICE D) e 

(APÊNDICE G). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A avaliação de usabilidade foi realizada individualmente com dezenove 

usuários, todos do curso técnico em vestuário do IFRN campus Caicó, que utiliza o 

CAD Audaces Moldes no ensino da modelagem informatizada do vestuário. Os 

participantes utilizaram o software instalado no laboratório de CAD do departamento 

têxtil e de vestuário do IFRN para executar a tarefa (FIGURA 23).  

Figura 23 – Participante realizando o Teste de Usabilidade             

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os nomes dos sujeitos da pesquisa foram substituídos por identificadores 

para preservar suas identidades. Os alunos da modalidade subsequente foram 

identificados de P01 a P13 e os alunos da modalidade integrado de P14 a P19 

(TABELA 1).  
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Antes de realizar o teste de usabilidade foi solicitado aos participantes o 

preenchimento do questionário pré-sessão, de modo a revelar algumas características 

dos participantes.   

Na tabela 1 estão expostos os dados relatados pelos participantes por meio 

do questionário pré-sessão, sendo essas informações referentes a idade, gênero, 

modalidade de ensino e grau de instrução. 

Tabela 1 – Identificação dos Participantes do Teste de Usabilidade 

Participante Idade Gênero Modalidade Grau de Instrução 

P01 21 Feminino Subsequente Ensino Médio Completo 

P02 31 Feminino Subsequente Ensino Médio Completo 

P03 37 Feminino Subsequente Superior Completo 

P04 39 Feminino Subsequente Ensino Médio Completo 

P05 21 Feminino Subsequente Ensino Médio Completo 

P06 22 Feminino Subsequente Superior Incompleto 

P07 23 Feminino Subsequente Ensino Médio Completo 

P08 23 Feminino Subsequente Ensino Médio Completo 

P09 23 Masculino Subsequente Ensino Médio Completo 

P10 24 Feminino Subsequente Ensino Médio Completo 

P11 34 Feminino Subsequente Ensino Médio Completo 

P12 48 Feminino Subsequente Ensino Médio Completo 

P13 22 Feminino Subsequente Ensino Médio Completo 

P14 17 Feminino Integrado Ensino Médio Incompleto 

P15 17 Masculino Integrado Ensino Médio Incompleto 

P16 17 Feminino Integrado Ensino Médio Incompleto 

P17 17 Feminino Integrado Ensino Médio Incompleto 

P18 18 Masculino Integrado Ensino Médio Incompleto 

P19 18 Feminino Integrado Ensino Médio Incompleto 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Percede-se através da tabela 1 a seguinte faixa etária: seis participantes têm 

até 20 anos,  oito encontram-se na faixa de 21 a 30 anos, quatro alunos estão na faixa 

etária entre 31 e 40 anos e um participantes possuem entre 41 e 50 anos, sendo desse 
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total três do gênero masculino e dezesseis do gênero feminino. Justivica-se a pequena 

quantidade do sexo masculino porque no curso técnico em vestuário a maior procura 

é pelas pessoas de sexo feminino, que representa maioria nas turmas. 

Dos dezenove participantes seis cursam o ensino técnico na modalidade 

integrado, enquanto treze são da modalidade subsequente. Dos treze que cursam a 

modalidade subsequente um tem nivel superior completo e um nivel superior 

incompleto, os outros onze tem o ensino médio completo, por ser uma exigencia para 

cursar a modalidade subsequente.  

No questionário pré-sessão, também foi solicitado aos participantes que 

informassem e avaliassem o seu próprio conhecimento de informática e experiência 

com o software em estudo. 

Na tabela 2 observa-se que os participantes avaliaram seu conhecimento em 

informática, onze alunos disseram ter um bom conhecimento em informática, seis 

disseram que é regular e dois que é ruim, o que pode ser melhorado, uma vez que o 

curso técnico em vestuário oferece a disciplina de informática nas duas modalidades 

de ensino. 

Quanto a usar o computador no seu dia a dia apenas um participante revelou 

que não usa o computador diariamente, mesmo tendo na instituição laboratórios de 

informática disponíveis para uso dos alunos. 

Todos os participantes da modalidade subsequente cursaram e foram 

aprovados na disciplina Laboratório de CAD, enquanto os participantes da modalidade 

integrado ainda estão cursando a disciplina. Todos os alunos que participaram 

disseram que só usam ou usaram o software durante a disciplina. 

Também foi pedido no questionário pré-sessão que o participante avaliasse 

a sua experiência com o software, três responderam que a experiência é plenamente 

positiva, nove que é boa, cinco que é ruim e dois usuários responderam que é 

péssima. Os dois alunos P04 e P12 que responderam ser péssima foram aprovados 

na disciplina laborátorio de CAD e respoderam que o seu conhecimento em 

informática é ruim e regular respectivamente. Ambos usam o computador no dia a dia 

e só usaram o software durante a disciplina, como mostra a tabela 2. 
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Tabela 2 – Experiência em Informática e no Sistema Audaces Moldes 

Participante Conhecimento 
em 

Informática 

Uso do 
computador 
no dia a dia 

Cursou a 
disciplina 
laboratótio 

de CAD 

Usa o 
software 

Experiência 
com o 

Audaces 
Moldes 

P01 Bom Sim Sim Não Plenamente 
Positiva 

P02 Ruim Não Sim Não 
 

Ruim 

P03 Regular Sim Sim Não 
 

Boa 

P04 Ruim Sim Sim Não 
 

Péssima 

P05 Bom Sim Sim Não 
 

Boa 

P06 Bom Sim Sim Não Plenamente 
Positiva 

P07 Bom Sim Sim Não 
 

Boa 

P08 Regular Sim Sim Não 
 

Boa 

P09 Bom Sim Sim Não 
 

Boa 

P10 Bom Sim Sim Não Plenamente 
Positiva 

P11 Regular Sim Sim Não 
 

Ruim 

P12 Regular Sim Sim Não 
 

Péssima 

P13 Bom Sim Sim Não 
 

Ruim 

P14 Regular Sim Cursando Não 
 

Boa 

P15 Bom Sim Cursando Não 
 

Boa 

P16 Bom Sim Cursando Não 
 

Boa 

P17 Bom Sim Cursando Não 
 

Ruim 

P18 Regular Sim Cursando Não 
 

Boa 

P19 Bom Sim Cursando Não 
 

Ruim 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Ainda no questionário pré-sessão, foi perguntado aos respondentes “em 

geral, o sistema, para você é:” onde o participante tinha que dar três resposta. A 

primeira era se o sistema era “péssimo” ou “excelente”, nessa pergunta 26% dos 
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alunos responderam que acham o “péssimo” e 74%  que o sistema era “excelente”. 

Na segunda perguntava se era “enfadonho” ou “estimulante”, 37% responderam com 

sendo “enfadonho” e 63% que o software era “estimulante”. Na terceira se era ”díficil” 

ou “fácil” de usar, 74% responderam que achava “díficil” e 26% que era “fácil”, 

representado na tabela 3. Observando as respostas pode-se concluir que a maioria 

da amostra diz que o sistema é excelente, estimulante, porém díficil de usar. 

Tabela 3 – Impressão dos participantes sobre o Audaces Moldes 

Participante Péssimo Excelente Enfadonho Estimulante Díficil  Fácil 

P01  X  X  X 

P02  X  X X  

P03 X   X  X 

P04 X   X X  

P05 X  X   X 

P06  X  X X  

P07  X X  X  

P08  X  X X  

P09 X  X  X  

P10  X  X  X 

P11  X  X X  

P12  X  X X  

P13 X  X  X  

P14  X  X X  

P15  X  X X  

P16  X X  X  

P17  X X  X  

P18  X  X  X 

P19  X X  X  
Fonte: Elaborado pela autora. 

5.1 Teste de usabilidade  

No teste de usabilidade os participantes foram orientados a realizar uma 

tarefa usando o sistema (APÊNDICE G). O autor dessa pesquisa junto com uma aluna 

bolsista, monitora da disciplina, contratada para ajudar no teste, observou todos os 

participantes em todas as etapas da tarefa, fazendo anotações e fotos para posterior 

análise. 

Foi observado durante a realização da tarefa as variáveis de análise como o 

tempo gasto na realização da tarefa, os erros, as dificuldades e a completude da 

tarefa. 
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O tempo estimado foi dividido em tempo do teste de usabilidade e o tempo 

total da avaliação. O tempo total foi cronometrado do momento que o participante 

senta e começa a ser explicado como será o teste até a conclusão do preenchimento 

do questionário de satisfação, enquanto o tempo do teste de usabilidade foi contado 

do momento em que ele recebeu a tarefa até quando encerrou o uso do sistema. 

A tabela 4 mostra o tempo total da avaliação e o tempo do teste de 

usabilidade, onde pode-se perceber que o participante P18 fez o teste de usabilidade 

em menos tempo 19 minutos, enquanto P03 e P04 fizeram no maior tempo 45 

minutos, que foi o tempo máximo estimado pela autora da pesquisa, o participante 

tinha exatamente 45 minutos para concluir o teste de usabilidade e 60 minutos para a 

aplicação total da avaliação, com base na experiência da autora no teste piloto. 

 Em destaque na tabela 4 os participantes P07 e P13 desistiram do teste de 

usabilidade, o que justifica serem o menor tempo 12 minutos e 9 minutos 

respectivamente, mas continuaram na avaliação respondendo ao questionário pós-

teste. 

Tabela 4 – Tempo utilizado pelos participantes. 

Participante Tempo do teste 
de usabilidade 

Tempo total da 
avaliação 

P01 30min 39min 

P02 42min 58min 

P03 45min 55min 

P04 45min 60min 

P05 40min 53min 

P06 40min 50min 

P07 12min 22min 

P08 25min 39min 

P09 39min 50min 

P10 30min 46min 

P11 23min 45min 

P12 27min 42min 

P13  9min 18min 

P14 37min 46min 

P15 28min 37min 

P16 41min 58min 

P17 43min 60min 

P18 19min 30min 

P19 40min 52min 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Os participantes em destaque na tabela desistiram de fazer o teste e 

justificaram a decisão por estarem nervosos e não sabiam usar o sistema, mesmo 
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tendo cursado e sido aprovado na disciplina. A participante P07 alegou que a versão 

anterior a Vs8, na qual tinha aprendido, era muito diferente e mais fácil do que a que 

foi realizado o teste, versão Vs13, enquanto a P13 justificou dizendo que no semestre 

em que pagou a disciplina o laborátorio teve vários problemas e por isso tiveram 

poucas aulas, e que não foi suficiente para aprender usar o sistema. 

O tempo da realização do teste de usabilidade variou entre 19 a 45 minutos, 

sendo uma média de 34,94 minutos. 

Nenhum participante conseguiu completar a tarefa de forma correta, onze 

alunos não conseguiram concluir a tarefa, o que representa 58% dos participantes, 

enquanto 42%, ou seja, 8 alunos conseguiram concluir, porém não fizeram com as 

medidas solicitadas. Os participantes P05 e P10 conseguiram colocar as medidas no 

quadro das coordenadas, mas não conseguiu concluir a tarefa, como mostra o quadro 

abaixo. 

Quadro 1 – Observações da interação do participante com o software  

Participante Observações da interação 
P01 - Encontrou a função retângulo com facilidade; 

- Não conseguiu colocar as medidas no quadro de coordenadas; 
- Dificuldade em fazer as curvas; 
- Concluiu a tarefa, porém sem as medidas solicitadas. 

P02 - Tentou fazer o retângulo com a função retas; 
- Tentou fazer o retângulo sem selecionar nenhuma função; 
- Dificuldade de achar a função definir retângulo; 
- Não conseguiu colocar as medidas no quadro de coordenadas; 
- Dificuldade em achar a função pontos; 
- Fez as curvas sem fazer os pontos; 
- Perdeu o retângulo na tela com a barra de rolagem; 
- Fez pontos fora do retângulo; 
- Dificuldade em fazer as curvas; 
- Usou a função curvas por espiral. 
- Não concluiu a tarefa. 

P03 - Encontrou a função retângulo com facilidade; 
- Não conseguiu colocar as medidas no quadro de coordenadas; 
- Apagou o retângulo reta por reta; 
- Fez o retângulo sem as medidas; 
- Dificuldade em fazer as curvas; 
- Concluiu a tarefa, porém sem as medidas solicitadas. 

P04 - Dificuldade de achar a função definir retângulo; 
- Tentou fazer o retângulo sem selecionar nenhuma função; 
- Fez retângulo em forma de molde; 
- Não conseguiu colocar as medidas no quadro de coordenadas; 
- Dificuldade em fazer as curvas; 
- Extraiu o molde e desdobrou; 
- Concluiu a tarefa, porém sem as medidas solicitadas. 

P05 - Encontrou a função retângulo com facilidade; 
- Tentou colocar as medidas com o retângulo já feito; 
- Fez retângulo em forma de molde; 
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- Conseguiu colocar as medidas no quadro coordenadas; 
- Fez retângulo com as medidas corretas; 
- Dificuldade em achar a função pontos; 
- Tentou colocar pontos usando a função retas; 
- Tentou colocar pontos usando a função manipulação; 
- Não concluiu a tarefa. 

P06 - Encontrou a função retângulo com facilidade; 
- Tentou fazer as medidas do retângulo pela régua da interface; 
- Fez retângulo em forma de molde; 
- Fez o retângulo sem as medidas; 
- Achou a função pontos com facilidade; 
- Conseguiu colocar os pontos nas medidas certas; 
- Achou facilmente a função curvas; 
- Fez curvas com facilidade; 
- Dobrou o molde antes de extrair; 
- Não concluiu a tarefa. 

P07 - Tentou fazer o retângulo usando a função pontos por coordenadas; 
- Aparentemente nervosa; 
- Fez retângulo em forma de molde; 
- Fez retângulo sem as medidas; 
- Tentou colocar as medidas depois do retângulo feito; 
- Tentou fazer o retângulo pela régua da interface; 
- Não concluiu a tarefa. 

P08 - Encontrou a função retângulo com facilidade; 
- Fez o retângulo sem as medidas; 
- Achou a função pontos com facilidade; 
- Fez o teste com o diagrama em tamanho reduzido, não usou o zoom. 
- Consegui colocar os pontos na medida solicitada com dificuldade; 
- Conseguiu fazer as curvas; 
- Extraiu o molde com facilidade; 
- Desdobrou o molde com facilidade; 
- Concluiu a tarefa , porém sem as medidas solicitadas. 

P09 - Encontrou a função retângulo com facilidade; 
- Fez retângulo em forma de molde; 
- Fez o retângulo sem as medidas; 
- Tentou colocar as medidas com o retângulo já feito; 
- Pediu ajuda; 
- Aparentemente nervoso; 
- Fez o retângulo várias vezes e apagou; 
- Dificuldade em achar a função pontos; 
- Colocou os pontos sem as medidas solicitadas; 
- Não conseguiu fazer as curvas, fez retas; 
- Dificuldade em extrair o moldes; 
- Desdobrou o molde com facilidade; 
- Concluiu a tarefa de maneira errada. 

P10 - Encontrou a função retângulo com facilidade; 
- Fez retângulo em forma de molde; 
- Conseguiu colocar as medidas no quadro coordenadas; 
- Dificuldade em achar a função pontos; 
- Conseguiu colocar os pontos nas medidas solicitadas; 
- Achou facilmente a função curvas; 
- Fez curvas com facilidade; 
- Dificuldade em achar a função extrair moldes; 
- Desistiu na quinta questão. 
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P11 - Encontrou a função retângulo com facilidade; 
- Analisou os ícones lendo em voz alta; 
- Tentou usar o zoom e teve dificuldade; 
- Colocou pontos com medidas aleatórias; 
- Fez as curvas; 
- Extraiu o molde; 
- Desdobrou o molde; 
- Concluiu a tarefa, mas sem as medidas solicitadas. 

P12 - Teve dificuldade em achar a função definir retângulo; 
- Sentiu dificuldade por usar óculos multifocal, disse que o monitor estava 
alto; 
- Fez retângulo em forma de molde; 
- Fez retângulo sem as medidas solicitadas; 
- Dificuldade em colocar os pontos; 
- Colocou os pontos sem as medidas; 
- Fez as curvas com dificuldade; 
- Não conseguiu encontrar a função extrair moldes; 
- Desistiu de fazer a última questão. 

P13 - Encontrou a função retângulo com facilidade; 
- Fez o retângulo sem as medidas solicitadas; 
- Dificuldade de achar a função pontos; 
- Não conseguiu usar a função pontos; 
- Aparentemente muito nervosa; 
- Desistiu de fazer o teste. 

P14 - Fez retângulo em forma de molde; 
- Fez o retângulo sem as medidas solicitadas; 
- Teve curiosidade de abrir todas as abas; 
- Não achou a função pontos; 
- Tentou fazer pontos com a função manipulação; 
- Fez as curvas com muita dificuldades; 
- Não concluiu a tarefa. 

P15 - Fez retângulo sem as medidas solicitadas; 
- Dificuldade em achar a função pontos; 
- Se atrapalhou ao tentar usar o zoom; 
- Fez os pontos sem as medidas solicitadas; 
- Fez as curvas com dificuldade; 
- Extraiu vários moldes; 
- Concluiu a tarefa, porém com erros. 

P16 - Mudou a cor do contorno do desenho; 
- Ficou usando o contorno amarelo na tela branca, depois mudou para 
vermelho; 
- Fez retângulo em forma de molde; 
- Fez o retângulo sem as medidas solicitadas; 
- Inseriu pontos pela função inserir pontos pela função manipulação; 
- Testou todas as funções da aba curvas; 
- Percebeu que pode usar o zoom pelo scroll do mouse; 
- Tentou a função cadastrar curvas; 
- Tentou construir curvas pela função manipulação; 
- Testou várias funções da aba manipulação; 
- Não conseguiu executar nenhuma questão corretamente. 

P17 - Achou a função definir retângulo com facilidade; 
- Tentou colocar as medidas depois de fazer o retângulo; 
- Colocou os pontos sem as medidas solicitadas; 
- Teve dificuldade de achar a função curvas; 
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- Teve dificuldade de fazerem fazer as curvas; 
- Insistiu em fazer as curvas pela função curvas pré-definidas; 
- Trabalhou o tempo todo com o desenho muito pequeno por não achar o 
zoom; 
- Apagou tudo e recomeçou tenyteando fazer o retângulo pela régua da 
interface; 
- Não concluiu a tarefa. 

P18 - Encontrou a função retângulo com facilidade; 
- Fez o retângulo sem as medidas solicitadas; 
- Fez as curvas sem fazer os pontos; 
- Comentou que não tinha achado a função ajuda; 
- Extraiu molde; 
- Desdobrou o molde; 
- Concluiu a tarefa porém sem as medidas estabelicidas. 

P19 - Encontrou a função retângulo com facilidade; 
- Fez retângulo em forma de molde; 
- Fez o retângulo sem as medidas; 
- Inseriu piques invés d pontos; 
- Testou várias funções; 
- Apagou tudo e recomeçou cometendo os mesmos erros; 
- Tentou usar a função curvas pré definidas, mas não conseguiu; 
- Não concluiu a tarefa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Com o teste de usabilidade percebeu-se que os participantes resolviam as 

etapas da tarefa, na maioria das vezes, por tentativa, como se quisesse relembrar as 

funções, o que se justifica por saber que só usaram ou usam a ferramenta durante a 

disciplina, ou mesmo por ter cursado a disciplina numa versão anterior. 

Dos problemas e dificuldades observados durante o teste de usabilidade os 

mais frequêntes foram: 

 Colocar as medidas no quadro das coordenadas; 

 Fazer o retângulo em forma de molde; 

 Achar as funções; 

 Usar a função curva; 

 Extrair o molde do diagrama. 

Que serão explanados com suas respectivas sugestões de melhoria no capítulo 6. 

   

5.2 Resultado do Questionário  

Após a realização do Teste de Usabilidade da interface do Audaces Moldes 

os participantes preencheram o questionário (APÊNDICE G). Esse instrumento 

objetiva refletir a impressão do usuário sobre o uso do sistema Audaces Moldes em 

alguns aspectos, indicando o grau de concordância em cinto fatores:   
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Fator 1 - Tela do software; 

Fator 2 - Terminologia e informação do software; 

Fator 3 - Aprendizado do software; 

Fator 4 - Capacidade do software; 

Fator 5 – Satisfação. 

Cada fator engloba quatro questões relacionadas com exceção do fator 5 

que se trata de uma questão aberta onde o participante deveria escrever os seus 

comentários a cerca do software. 

Para analisar os dados coletados no questionário foi utilizado o cálculo do 

Ranking Médio (RM) proposto por Oliveira (2005 apud BONICI e ARAÚJO JUNIOR, 

2011). Neste modelo atribui-se um valor (p) de 1 a 5 para cada resposta a partir da 

qual é calculada a média ponderada para cada item, baseando-se na frequência das 

respostas. Para a resposta “concordo plenamente” foi atribuido peso 5, para 

“concordo” peso 4, para a alternativa “neutro” o peso foi 3, para o “discordo” peso 2 e 

para a resposta “discordo totalmente” o peso atribuido foi 1. O cálculo da média 

ponderada (MP) foi feito através da multiplicação da frequência (f) pelo peso (p), onde 

a soma desses produtos é dividida pelo número de sujeitos (NS), que corresponde ao 

total de participantes respondentes, resultando no Ranking Médio (RM). 

Média Ponderada (MP) = ∑( f.p)  

Ranking Médio (RM) = MP / (NS) 

f = frequência observada de cada resposta para cada item  

p = valor de cada resposta  

NS = nº de sujeitos 

Quanto mais próximo de cinco (5) o RM estiver, maior será o nível de 

satisfação  dos usuários e quanto mais próximo de um (1) menor será o nível de 

satisfação. 

A seguir, serão apresentados os dados coletados por meio do questionário:  
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FATOR 1: Tela do Software Audaces Moldes 

5.2.1 A interface do software é agradável. 

 Com relação ao aspecto da tela, foi afirmado que a interface do software 

Audaces Moldes é agradável, um participante respondeu que concordava plenamente 

com essa assertiva, quatorze disseram que concordava, quatro que era neutro, como 

mostra a tabela 5. Nenhum respondente atribuiu a respostas discordo e discordo 

completamente, o que gerou um RM de 3,84 correspondento a concordância com 

essa afirmação. 

Tabela 5: A interface do software Audaces Moldes é agradável 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 1 5 5 

Concordo 14 4 56 

Neutro 4 3 12 

Discordo 0 2 0 

Discordo totalmente 0 1 0 

Total 19  73 

RM 3,84 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Gráfico 1 – A interface do software Audaces Moldes é agradável 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Uma interface agradável disponibiliza estímulos visuais, como cores, formas, 

fontes e outros elementos, de forma equilibrada e harmoniosa, visando não saturar a 

visão nem sobrecarregar a capacidade de assimilação dos usuários. Deve ser atrativa 

e intuitiva com um design esteticamente agradável que ajuda a comunicar como deve 

ser utilizada, embora possua ainda a função de transmitir determinada impressão a 

quem o acessa (BATISTA, 2003).  
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Nesse sentido, acredita-se que a interface do Audaces Moldes agrada a 

amostra pesquisada, por observar que nenhum participante discordou da afirmação. 

5.2.2 Organização dos elementos nas telas 

 Em relação ao aspecto organização dos elementos nas telas, quinze 

participantes responderam que concordam, três que é neutro e um (P02) discorda da 

afirmação, conforme tabela 6.  

Tabela 6 : Organização dos elementos nas telas 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 0 5 0 

Concordo 15 4 60 

Neutro 3 3 9 

Discordo 1 2 2 

Discordo totalmente 0 1 0 

Total 19  71 

RM 3,75 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 2 – Organização dos elementos nas telas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A partir desse gráfico, é possível identificar que mais de 75% dos 

participantes do teste concordam que a organização dos ícones na tela do software 

em estudo é satisfatório. Porém no teste de usabilidade foi observado que os 

participantes tiveram dificuldades em localizar algumas funções. 

De acordo com Fernandez (2005, apud MENDONÇA, 2006) uma interface 

com boa usabilidade precisa ser intuitiva. Um dos atributos que a torna intuitiva é a 

sua organização, uma interface graficamente organizada irá estabelecer uma 

distinção visual entre áreas abrigando elementos de funções diferentes.  
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5.2.3 A letra na tela do computador é fácil de ler           

Diante dessa assertiva que diz que a letra da interface do sistema é fácil de 

ler, quatro participante disseram que concorda plenamente, treze que concorda, um 

neutro e um (P17) disse discordar da assertiva.  

Tabela 7: A letra na tela do computador é fácil de ler 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 4 5 20 

Concordo 13 4 52 

Neutro 1 3 3 

Discordo 1 2 2 

Discordo totalmente 0 1 0 

Total 19  77 

RM 4,05 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Gráfico 1 – A letra na tela do computador é fácil de ler 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Segundo Bastien e Scapin (1992, apud GUEDES, 2008) a legibilidade aplica-

se aos aspectos que favorecem a visão mais adequada para o usuário. São elementos 

ligados à presteza no processo de leitura, tal como tamanho e tipo da fonte, contraste 

fundo/letra, nitidez da imagem, além de muitos outros elementos. 

Nesse sentido, conforme gráfico e abordagem supra citada acredita-se que 

a forma e o tamanho das letras são aspectos que agradam os participantes, um vez 

que somente um não concordou com a assertiva. 
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5.2.4 O conjunto de cores usadas na tela é adequado 

A quarta afirmação diz respeito as cores usada na interface do software, sete 

usuários concordam plenamente que as cores são adequadas, nove concordam e três 

são neutros. Nenhum participante discordou da assertiva. 

Tabela 8: O conjunto de cores usadas na tela é adequado 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 7 5 35 

Concordo 9 4 36 

Neutro 3 3 9 

Discordo 0 2 0 

Discordo totalmente 0 1 0 

Total 19  80 

RM 4,21 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Gráfico 4 – O conjunto de cores usadas na tela é adequado 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nielsen e Loranger (2007) indicam que, como no caso da fonte e tamanho, 

o contraste de cor correto assegura legibilidade do software. Diante dessa abordagem 

e dos dados coletados a esse respeito, percebe-se que mais de 80% dos 

respondentes acham adequado o conjunto de cores usadas na tela. 
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FATOR 2: Terminologia e Informação do Software Audaces Moldes 

5.2.5 A linguagem utilizada é de fácil entendimento 

Nesse enunciado doze respondentes disseram concordar que a linguagem 

utilizada no software é de fácil entendimento, quatro foram neutros e três (P03, P07 

e  P10) discordaram da afirmativa. 

Tabela 9 : A linguagem utilizada é de fácil entendimento 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 0 5 0 

Concordo 12 4 48 

Neutro 4 3 12 

Discordo 3 2 6 

Discordo totalmente 0 1 0 

Total 19  66 

RM 3,47 
Fonte: Dados da pesquisa 

Gráfico 5 – A linguagem utilizada é de fácil entendimento 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Nessa dimensão Nielsen (1994) diz que o sistema deve falar a linguagem do 

usuário, com palavras, frases e conceitos familiares a ele, em vez de usar termos 

técnicos. Deve seguir convenções do mundo real, dando-lhe uma informação numa 

ordem natural e lógica.  

Um pouco mais de 60% concordaram com a afirmação de que a linguagem 

utilizada no software é de fácil entendimento, porém esse aspectos pode ser 

melhorado, uma vez que três usuários não concordou com a declaração. 
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5.2.6 Os termos usados se relacionam com a tarefa que você está 

desempenhando. 

Diante dessa declaração sete participantes responderam concordar 

plenamente que os termos usados no software se relaciona com a tarefa que se está 

desempenhando, oito que concordam, dois foram neutros, nem concordam, nem 

discordam e dois (P02 e P05) discordaram, como mostra a tabela 10. 

Tabela 10: Os termos usados se relacionam com a tarefa que você está desempenhando 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 7 5 35 

Concordo 8 4 32 

Neutro 2 3 6 

Discordo 2 2 4 

Discordo totalmente 0 1 0 

Total 19  77 

RM 4,05 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Gráfico 6 – Os termos usados se relacionam com a tarefa que você está desempenhando. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nessa assertiva 78% dos participantes estão de acordo, pórem 10% 

discordaram o que leva a entender que os termos podem melhorar na adequação a 

tarefa a que se propõe. 
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5.2.7 Mensagens de erros esclarecem o problema 

 Quatro respondentes emitiram que concordam que as mensagens de erros 

esclarecem o problema, seis responderam neutro, oito responderam que discordam 

da afirmação e um (P15) discorda totalmente. 

Tabela 11: Mensagens de erros esclarecem o problema 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 0 5 0 

Concordo 4 4 16 

Neutro 6 3 18 

Discordo 8 2 16 

Discordo totalmente 1 1 1 

Total 19  51 

RM 2,68 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Gráfico 7 – Mensagens de erros esclarecem o problema 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A qualidade das mensagens de erros está relacionada à legibilidade da 

informação fornecida ao usuário sobre o tipo de erro cometido e sobre as ações a 

serem executadas para corrigi-lo. A qualidade das mensagens facilita o aprendizado 

do sistema, indicando ao usuário a razão do erro cometido, o que ele fez de errado, o 

que deveria ter feito e o que deve fazer para sair da situação de erro. 

De acordo com as respostas dos participantes as mensagens de erros não 

esclarecem de forma satisfatória aos problemas encontrados e as soluções para 

consertá-los. 
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5.2.8 Entendimento dos ícones 

 No que se refere ao entendimento dos ícones três participantes responderam 

que concordam plenamente, seis concordam que os ícones são de fácil entendimento, 

quatro neutro, cinco discordaram da afirmativa e um discordou totalmente.    

Tabela 12: Entendimento dos ícones 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 3 5 15 

Concordo 6 4 24 

Neutro 4 3 12 

Discordo 5 2 10 

Discordo totalmente 1 1 1 

Total 19  62 

RM 3,26 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 8 – Entendimento dos ícones 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os ícones são parte fundamental para interação dos usuários com o sistema, 

por representar visualmente uma função, um objeto, uma ação, sendo capaz de 

representar a informação de forma condensada. No sistema em estudo os ícones na 

sua maioria são representados por desenhos relacionados com a modelagem do 

vestuário como camisetas, tesouras, entre outros, o que facilitaria o entendimento de 

quem é da área de produção do vestuário, mesmo assim 30% dos participantes não 

concordaram ou mesmo não perceberam o que os ícones representam na atividade. 
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FATOR 3: Aprendizado do Software Audaces Moldes 

5.2.9 É fácil usar o software 

Na afirmação é fácil usar o software um respondente concordou plenamente, 

sete concordaram, quatro neutros, três discordaram e quatro discordaram totalmente 

que o software é fácil de usar, como mostra a tabela 13. 

Tabela 13: É fácil usar o software 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 1 5 5 

Concordo 7 4 28 

Neutro 4 3 12 

Discordo 3 2 6 

Discordo totalmente 4 1 4 

Total 19  55 

RM 2,89 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 9 – É fácil usar o software 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Facilidade de uso refere-se ao esforço cognitivo para interagir com o sistema 

e, também, contornar erros cometidos durante a interação (PRATES e BARBOSA, 

2003). 

De acordo com essa abordagem e os dados do gráfico para essa assertiva, 

percebeu-se que apenas 40% dos participantes concordaram que é fácil usar o 

software, o que leva a entender que o sistema precisa melhorar nesse aspecto.  
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5.2.10 Relembrar nomes e uso de comandos 

No que se refere a relembrar nomes e uso de comandos dois participantes 

dizem que concordam plenamente que é fácil de relembrar, quatro concordam, cinco 

optaram por marcar neutro, quatro discordam e quatro discordam totalmente. 

Tabela 14: Relembrar nomes e uso de comandos 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 2 5 10 

Concordo 4 4 16 

Neutro 5 3 15 

Discordo 4 2 8 

Discordo totalmente 4 1 4 

Total 19  53 

RM 2,79 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Gráfico 10 – Relembrar nomes e uso de comandos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O sistema deve ser facilmente memorizado, para que depois de algum tempo 

sem o utilizar, o usuário se recorde como usá-lo, não tendo que aprendê-lo 

novamente. Nessa assertiva apenas 30% dos respondentes concordaram que é fácil 

relembrar o uso dos comandos, 26% dos respondentes optaram em responder como 

sendo neutro e 42% discordaram da afirmação. O que leva a crer que o software é de 

díficil memorização, na perpectiva desses usuários. 

 

 



79 

 

 
 

5.2.11 Explorar Funções do sistema 

Em relação ao aspecto o sistema encoraja a explorar várias funções, quatro 

respondentes disseram concordar plenamente, nove concordam, três optaram por 

assinalar neutro, dois discordaram e um discordou totalmente. Apesar dessa resposta, 

percebeu-se durante o teste de usabilidade que os usuários, com exceção P07 e P13, 

exploraram sem receio várias funções do sistema. 

Tabela 15: Explorar funções do sistema 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 4 5 20 

Concordo 9 4 36 

Neutro 3 3 9 

Discordo 2 2 4 

Discordo totalmente 1 1 1 

Total 19  70 

RM 3,68 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Gráfico 11 – Explorar funções do sistema 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 O usuário deve sentir que controla o sistema, através de ações como 

desfazer e refazer operações, o usuário se sente encorajado a explorar mais as 

funções uma vez que ele saberá desfazer possíveis erros. 
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5.2.12 Tempo de aprendizado 

Três participantes responderam que concordam plenamente que um 

semestre é suficiente para aprender a usar o sistema, seis concordam, três optaram 

por responder a opção neutro, um discorda e seis discordam totalmente da afirmação. 

Tabela 16: Tempo de aprendizado 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 3 5 15 

Concordo 6 4 24 

Neutro 3 3 9 

Discordo 1 2 2 

Discordo totalmente 6 1 6 

Total 19  56 

RM 2,95 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Gráfico 12 – Tempo de aprendizado 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

É importante observar que um sistema fácil de aprender não significa ser 

fácil de usar. O fator eficiência de uso analisa se o sistema faz bem aquilo a que se 

destina. Já o fator produtividade serve para avaliar se o usuário consegue fazer o que 

precisa de forma rápida e eficaz (PRATES; BARBOSA, 2003).  

A afirmação diz que um semestre é tempo suficiente para aprender a utilizar 

o sistema, tendo em vista que a carga horária da disciplina é destribuida durante um 

semestre letivo. Dos respondentes, 37%  discordam e 16% se dizem neutros para 

essa assertiva, já que durante o semestre é explanado na disciplina três programas 

distintos da Audaces: o Audaces Idea (criação), o Moldes e o encaixe. 
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FATOR 4: Capacidade do Software Audaces Moldes 

5.2.13 O sistema é confiável 

 Nessa questão quatro respondentes disseram concordar plenamente que o 

sistema é confiável, nove concorda e seis se disseram nem concordar nem discordar, 

nenhum participante discordou dessa afirmação. 

Tabela 17: O sistema é confiável 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 4 5 20 

Concordo 9 4 32 

Neutro 6 3 18 

Discordo 0 2 0 

Discordo totalmente 0 1 0 

Total 19  70 

RM 3,68 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 13 – O sistema é confiável 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A ABNT (2003) define confiabilidade como característica que envolvem o 

modelo de qualidade interna e externa de sistema, quando o software é capaz de 

manter o nível de funcionamento, mesmo em condições específicas de operação.   

De acordo com as respostas dos participantes pode-se considerar o sistema 

como confiável. 
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5.2.14 O tempo de resposta para a maioria dos comandos 

 Dos dezenove respondentes seis disseram concordar plenamente que o 

tempo das respostas da maioria dos comandos é rápida, onze concordaram, um 

neutro e um discordou. 

Tabela 18: O tempo de resposta para a maioria dos comandos 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 6 5 30 

Concordo 11 4 44 

Neutro 1 3 3 

Discordo 1 2 2 

Discordo totalmente 0 1 0 

Total 19  79 

RM 4,16 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Gráfico 14 – O tempo de resposta para a maioria dos comandos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A rápidez das respostas é um fator importante para a satisfação e confiança 

do usuário, pois possibilita ao usuário um melhor entendimento sobre o funcionamento 

do sistema. A ausência da resposta ou sua demora podem fazer com quer o usuário 

suspeite de uma falha no sistema. Dos respondentes 89% concordaram que o tempo 

das respostas para a maioria dos comandos são rápidas. 
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5.2.15 É fácil desfazer uma tarefa 

Na afirmativa é fácil desfazer uma tarefa oito respondentes concordaram 

plenamente, nove concordaram, um neutro e um discordou totalmente, porém 

observou-se durante o teste de usabilidade que todos os participantes tiveram a 

experiência de desfazer a tarefa, seja por meio do “ctrl z” ou pela seta de desfazer. 

Tabela 19: É fácil desfazer uma tarefa 

Alternativas Frequencia(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 8 5 40 

Concordo 9 4 36 

Neutro 1 3 3 

Discordo 0 2 0 

Discordo totalmente 1 1 1 

Total 19  80 

RM 4,21 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Gráfico 15 – É fácil desfazer uma tarefa 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Segundo Cybis et al. (2007) o critério correção dos erros diz respeito aos 

meios colocados à disposição do usuário para a correção de seus erros. Os erros são 

bem menos importantes quando são fáceis de corrigir. 

 O sistema Audaces Moldes dispõe de meios a desfazer um erro semelhante 

aos programas Windows, o que pode não ter sido percebido pelo respondente de 

discordou totalmente. 
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5.2.16 O sistema alerta sobre potenciais problemas 

Onze respondentes disseram concordar com a afirmativa que diz que o 

sistema alerta sobre potencias problemas, sendo cinco concordam plenamente.  Três 

disseram que nem concorda e nem discorda e cinco discordaram da declaração.  

Tabela 20: O sistema alerta sobre potenciais problemas 

Alternativas Frequência(f) Peso(p) f.p 

Concordo plenamente 5 5 25 

Concordo 6 4 24 

Neutro 3 3 9 

Discordo 5 2 10 

Discordo totalmente 0 1 0 

Total 19  68 

RM 3,58 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 16 – O sistema alerta sobre potenciais problemas 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

De maneira geral, pode-se dizer que as interrupções provocadas pelos erros 

têm consequências negativas sobre a interação com o usuário. Quanto menos erros 

acontecerem, menos interrupções ocorrerão e melhor será o desempenho do usuário. 

A gestão de erros diz respeito a todos os mecanismos que permitem evitar ou reduzir 

a ocorrência de erros e que favoreçam sua correção (CYBIS et al., 2007). 

Nessa declaração 26% dos participante disseram discordar que o sistema 

alerta sobre potenciais problemas, talvez por não ter entendido ou mesmo percebido 

os alertas que o sistema emitiu, o que pode ser melhorado para as próximas 

atualizações. 
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 Diante dos dados colhidos através do questionário pode-se analisar as 

assertivas através da ranking médio do grau de concordancia. A tabela 21 mostra as 

afirmações e o ranking médio de cada assertiva. 

Tabela 21: Ranking Médio 

Assertivas Ranking 
Médio* 

FATOR 1: Tela do Software Audaces Moldes 
O conjunto de cores usadas na tela é adequado 4,21 

É fácil desfazer uma tarefa 4,21 

O tempo de resposta para a maioria dos comandos é rápido 4,16 

A letra na tela do computador é fácil de ler 4,05 

FATOR 2: Terminologia e Informação do Software Audaces Moldes 
Os termos usados se relacionam com a tarefa executada 4,05 

A interface do software é agradável 3,84 

A organização dos itens na tela é satisfatória 3,75 

O sistema encoraja a explorar várias funções 3,68 

FATOR 3: Aprendizado do Software Audaces Moldes 
O software Audaces Moldes é confiável 3,68 

O sistema alerta sobre potenciais problemas 3,58 

A linguagem utilizada é de fácil entendimento 3,47 

Os ícones são de fácil entendimento 3,26 

FATOR 4: Capacidade do Software Audaces Moldes 
Um semestreé suficiente para aprender a utilizar o software 2,95 

É fácil usar o software 2,89 

É fácil relembrar o uso dos comandos 2,79 

Mensagens de erros esclarecem problemas 2,68 

* O RM varia de 1 a 5 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 De acordo com as médias encontradas em cada fator analisado pode-se 

perceber que no fator 1 que diz respeito a tela do software Audaces Moldes teve as 

médias mais altas, variando de 4,05 a 4,21 o que representa a satisfação dos 

participantes em relação a esse fator. No fator 2 que analisa a terminologia e 

informação do software Audaces Moldes as médias variaram de 3,68 a 4,05 que 

também pode ser considerado como um bom grau de concordância. No fator 3 que 

investiga a satisfação do aprendizado do Software Audaces Moldes as médias 

encontradas variaram entre 3,26 a 3,68, ainda sendo considerado um grau de 

concordância regular. O fator 4 que diz respeito a capacidade do software Audaces 

Moldes tiveram as menores médias dos graus de concordância variando de 2,68 a 

2,95, onde pode-se notar que a capacidade do sistema pode não ser percebida pelo 

participantes.  
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 O gráfico 17 representa a média do RM de cada assertiva do questionário, 

onde mostra claramente onde o software obteve os maiores graus. 

Gráfico 17 – Média do RM

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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FATOR 5 - Satisfação   

5.2.17 Fator 5 - Satisfação   

No questionário (APENDICE G), fator 5 – Satisfação, foi solicitado aos 

participantes que descrevessem comentários relacionados à satisfação pessoal 

acerca do Sistema Audaces Moldes implantado no ambiente escolar, que pode ser 

visualizado no quadro a seguir: 

Quadro 2 – Comentários descritos pelos participantes 

Participantes Comentários 

P01 “É um programa muito fácil de manusear, basta praticar, para 
aprender é preciso da ajuda de alguém. Sozinho não da para 
relembrar depois de um tempo sem usá-lo”. 

P02 “É importante pois facilita na aprendizagem digital de modelagem”. 

P03 “O uso do software não é intuitivo. Várias funções ficam escondidas 
sendo difícil para o usuário localizá-las. Embora, coloque as 
coordenadas para construção de retângulos e inserção de pontos, 
ao clicar no botão aplicar, o software não executa o comando e nem 
mostra as coordenadas no plano cartesiano para que o usuário faça 
manualmente”. 

P04 “O software deveria ser utilizado em mais de um período, pois 
existem muitas ferramentas que não consegui usar devido o pouco 
tempo que tivemos para aprender”. 

P05 “Não gostei do software Audaces Vs8, mais já o Audaces Vs13 achei 
melhor de usar”. 

P06 “Me adaptei a versão antiga do Audaces Vs8 talvez seja pelo fato de 
ter aprendido o passo a passo com o auxilio da professora. Porém, 
achei a versão Vs13 mais interessante, mesmo com um pouco de 
dificuldade”. 

P07 “Como só usei o software no periodo em disciplina e já faz algum 
tempo em que cursei, não lembro muito bem como usar as 
ferramentas do sistema, ou melhor, não lembro de nada. O sistema 
requer prática”. 

P08 “Estou satisfeita, o programa Audaces Moldes facilita o desempenho 
da aula. Aprender como usá-lo é muito importante, através dele 
podemos criar moldes muito mais rápido e com as medidas 
corretas”. 

P09 “É um software fácil de usar, porém fiquei com dúvidas em como 
usar, pois fazia tempo que não usava”. 

P10  “Em geral o software Audaces Moldes é interessante de usar, mas 
necessita de um tempo para aprender a usar e para relembrar. O 
software é bom e incentiva a explorar as funções”. 

P11 “Embora o Audaces seja uma ferramenta de grande importância para 
o curso, aplicado nesse ambiente escolar no qual sou aluna, esse 
software aqui utilizado não trouxe nenhum benefício, pois a versão 
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aqui implantada prejudicou o aprendizado devido as inúmeras falhas 
na operação do sistema durante as aulas”. 

P12 “O software Audaces Moldes é muito bacana de ser usado e 
indispensável para a área do vestuário”. 

P13  “O Audaces Moldes foi um dos programas mais díficeis que eu já 
usei, pois não tive tempo suficiente para desenvolver melhor o uso 
do mesmo, mas que mesmo assim é um dos programas que eu 
gostei de usar, de aprender, mesmo sendo pouco tempo da 
disciplina”. 

P14 “Eu vejo que ele é um programa meio difícil, logo de cara é de se 
assustar. E se precisar para outras vezes, acho que é necessário um 
orientador, para que possa nos orientar nas ferramentas que não 
estão claras no programa”. 

P15 “É uma ferramenta que auxilia no aprendizado prático da disciplina, 
um programa bom apenas necessitando de algumas alterações para 
facilitar seu uso”. 

P16 “Percebe-se que é uma ferramenta prática, porém que depende 
muito de quem utiliza, pois mesmo deve ter um breve conhecimento”. 

P17 “No uso do Audaces Moldes pude perceber que o software é de fácil 
uso e não demanda muito tempo para aprender a utilizá-lo, o teste 
foi de 40 minutos, então foi um pequeno tempo que me fez aprender 
sem auxílio as funções básicas do programa. Tive dificuldade com a 
régua, pois não soube utilizar corretamente a questão do plano 
cartesiano e já no fim percebi que as medidas estavam erradas, 
desfiz várias vezes, mas não consegui administrar muito bem as 
medidas e fiquei confusa com as escalas, pois muda cada vez que 
se aproxima e afasta o desenho”. 

P18 “O Audaces Moldes nos permite fazer um melhor estudo do encaixe, 
com fácil desenvolvimento, um programa essencial na formação no 
curso Técnico em vestuário”. 

P19 “O software Audaces Moldes nem é difícil nem muito fácil de se usar, 
mas deixa a desejar no aspecto de como desabilitar a ferramenta 
para que ele fique no lugar a interface é fácil e super compreensiva 
de ler as funções das ferramentas”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Os comentários acima mencionados destacaram algumas impressões dos 

usuários no uso do software Audaces Moldes. Assim sendo, é possível identificar que 

os participantes P08, P12, P16, P18, não demonstraram insatisfação no uso do 

sistema, reconhecendo a importância dele para a formação profissional. Os demais 

participantes mencionaram alguns aspectos que podem ser melhorados, como: 

 Aprender a usar sozinho, necessita da ajuda de um orientador; 

 Funções difíceis de serem localizadas na interface; 

 A dificuldade de colocar as medidas no quadro das coordenadas; 

 O tempo de aprendizado da disciplina; 



89 

 

 
 

 Dificuldade de relembrar o uso. 

 Foi verificado que o participante P11 fez uma consideração sobre as falhas 

durante o semestre que cursou a disciplina, pois o laboratório passou por vários 

problemas, o que atrapalhou as aulas. 

 O respondente P18 confundiu o Audaces Moldes e o Audaces Encaixe 

(programa usado para otimizar o encaixe dos moldes), e mencionou que o sistema 

permite fazer um melhor estudo do encaixe e reconheceu a importância do sistema 

para o curso técnico em vestuário. 

 O tempo de aprendizado foi citado pelos participantes P04, P10, P13, P17, 

como sendo insuficiente um semestre para que se aprenda a usar o programa. Os 

participantes P01, P07, P09 e P10 disseram ter dificuldade de relembrar os comandos. 

Os alunos P01, P03, P06 e P14 relataram que o software não era intuitivo e que 

precisava de um professor para orientar no aprendizado, que sozinho não conseguiria. 

Os usuários P01, P09, P17 e P19 mencionaram que é fácil usar o software mesmo 

não conseguindo concluir a tarefa.  
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6 PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS E SUGESTÕES DE MELHORIA 
 

Por meio do teste de usabilidade e dos questionários realizados nesta 

pesquisa, foi possível identificar algumas necessidades de melhorias na usabilidade 

da interface do software  Audaces Moldes. Nesse sentido, mediante o confronto dos 

resultados evidenciados a partir dos dados do estudo com os teóricos que 

fundamentam o trabalho, foi possível apresentar sugestões que visam a melhoria no 

aprendizado dos discentes, a serem encaminhadas  tanto para a empresa Audaces 

quanto para o IFRN. 

Dos problemas e dificuldades observados durante a avaliação de usabilidade 

os mais frequêntes foram: 

Inserir as medidas no quadro das coordenadas. 

 Tanto no teste de usabilidade quanto no questionário foi percebido que a 

maioria dos participantes não conseguiram colocar as medidas no quadro de 

coordenadas, função muito importante na modelagem, uma vez que, as medidas são 

essenciais para que a peça do vestuário tenha o tamanho e as proporções corretas e 

de acordo com a tabela de medida solicitada.  

Sugestão: 

 O problema pode ser sanado com uma mensagem que oriente o usuário 

“Inserir as medidas antes de concluir o retângulo”. Quando clica no menu Construcão 

abre-se a paleta retas e dentro dela a função retângulo, quando selecionada abre o 

quadro de coordenadas e o quadro definir retângulo com a opção para selecionar a 

função criar molde. Se o usuário clicar no retângulo ele é concluido e não se pode 

mais colocar as medidas, então tem que ir ao quadro, preencher com os valores 

solicidados, clicar no botão “aplicar”, assim vai aparecer na tela uma marcação “x”, 

onde deve-se levar o cursor e clicar, deixando o retângulo com a medida digitada, 

como mostra a figura 24. Quando o usuário aprende esse passo ele pode colocar as 

medidas tanto para desenhar as formas como para fazer a marcação com os pontos. 
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Figura 24: Medidas no quadro das coordenadas 

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

Fazer o retângulo em forma de molde 

 Seguindo observando a mesma figura pode-se explicar como fazer o 

retângulo sem a forma de molde, o quadro definir retângulo (FIGURA 24), tem a opção 

de assinalar criar molde, como o molde ainda não está pronto, essa opção não pode 

ser assinalada. Esse erro foi cometido por 52% dos participantes que no momento de 

desenhar o retângulo não observou que a opção “criar molde” estava selecionada. 

Sugestão: 

 Para resolver esse problema o sistema não deveria permitir que no momento 

em que o usuário selecionasse a função definir retângulo a opção “criar molde” já 

aparecesse selecionada, isso evitaria esse erro, ou mesmo, quando o usuário 

selecionasse a opção o sistema poderia emitir uma mensagem de alerta. 

Localizar as funções na interface 

Pôde-se observar que a maioria dos participantes não conseguiam localizar 

as funções, fato que pode ser justificado por não haver um destaque na fonte da 

palavra que sinaliza a localização da função, como pode ser observado na figura 25.  

Figura 25 – Abas do Audaces Moldes Vs13            

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 
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Se comparada a versão por eles cursada onde ao abrir o programa já 

visualizava o nome da paleta e só ao clicar nele abria o menu com as funções 

correspondentes, como pode ser visto na figura 26, pode-se perceber que a versão 

anterior tinha mais destaques nas funções. 

Figura 26 – Abas do Audaces moldes Vs8            

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

Sugestão: 

 Destacar com uma fonte maior ou em negrito as funções, o que facilitaria a 

visualização do menu. 

Construção de curvas 

 Outro erro que se repetiu foi no uso da função de construção de curvas, os 

participantes sentiam dificuldades em usar a função. A curva aparece em forma de 

reta e só vira curva quando o usuário dá alguns cliques como se marcasse pontos, ai 

sim a curva vai se formando. A maioria dos participantes iniciava a função com um 

clique e terminava com outro clique no ponto em que se pretendia finalizar a curva, 

com isso era construida uma reta e só depois do ponto uma curva.  

Sugestão: 

 Essa dificuldade pode ser corrigida por meio uma mensagem alertando que 

se deve fazer uma curva através de marcações de pontos, ou mesmo explicitar esse 

fato na função “ajuda” do sistema.  

Função extrair molde 

 Extrair o molde do diagrama também foi um erro persistente, apesar do 

enunciado expressar exatamente a função que seria usada, a maioria dos que 

conseguiram chegar até a questão, tiveram dificuldade, não se atentaram em 

selecionar no quadro de definir contorno se seria manual ou automático. Pois quando 
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a opção manual é selecionada é necessário seguir uma sequência em sentido horário 

para que o diagrama passe a ser um molde, o que não estar explicito na interface.  

Sugestão: 

 Uma mensagem alertando o sentido que deveria ser selecionado ajudaria ao 

usuário a perceber que existia um sentido a ser seguido, ou mesmo não permitir 

selercionar em outro sentido. 

Tempo de aprendizado 

 O tempo disponível para que o aluno aprenda a usar o software é de um 

semestre, o que para 53% dos participantes é insuficiente. Tendo em vista que durante 

o semestre letivo o aluno tem que aprender a usar três programas: o Idea, o Moldes 

e o encaixe.  

Sugestão: 

 Para que o aluno tenha mais tempo ultilizando o software Audaces Moldes, 

pode-se surgerir que durante as disciplina de desenho de moda o aluno tenha contato 

com o sistema Audaces Idea e da mesma forma durante a disciplina Introdução a 

Tecnologia do Enfesto e Corte o aluno use o sistema Audaces Encaixe, sobrando mais 

tempo para se dedicar ao Audaces Moldes na disciplina Laboratório de CAD. 

 Sugestão a ser repassada para a coordenação do curso Técnico em 

Vestuário do IFRN. 
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7 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos por meio dos questionários e do teste de 

usabilidade aplicado com os alunos do curso Técnico em Vestuário, usuários do 

software Audaces Moldes, foram encontrados problemas de usabilidade que 

atrapalharam a interação dos participantes com o sistema durante o teste.  

A observação da interação no teste de usabilidade apontou alguns 

problemas importantes como à dificuldade dos participantes de localizar as funções 

na interface, a dificuldade de inserir as medidas no quadro de coordenadas, assim 

como a dificuldade em usar algumas ferramentas. Diante dessas questões, pode-se 

perceber que o software em estudo não é intuitivo para os participantes desta 

pesquisa, considerando que os usuários participantes informaram a necessidade de 

um treinamento a cada atualização com um especialista da área. Tendo em vista esse 

último aspecto, é importante considerar que, para a maioria dos programas voltados 

para uma tarefa específica, é necessário algum tipo de treinamento para a 

compreensão completa da interface e a utilização de todos os recursos do software. 

Nenhum participante conseguiu completar a tarefa de forma correta, 42% 

dos participantes fizeram as cinco questões propostas no teste de usabilidade, porém 

por não conseguirem inserir as medidas solicitadas no quadro de coordenada, não 

concluiram a atividade com êxito. O que pode ser considerado preocupante tendo em 

vista que esses alunos cursaram a disciplina e foram aprovados. 

Considerando o objetivo geral desta pesquisa, que por sua vez correspondia 

a avaliar a usabilidade da interface do software Audaces Moldes na perspectiva dos 

alunos do curso Técnico em Vestuário do IFRN campus Caicó, acredita-se que o 

mesmo foi atendido. Assim como os objetivos específicos, sendo estes: Identificar os 

principais problemas de usabilidade que podem interferir no processo de interação 

com usuários; propor melhorias na interface do software Audaces Moldes; sugerir a 

utilização dos resultados da pesquisa como fonte de planejamento didático para 

futuras turmas. 

Nesse sentido, pode-se inferir que foram alcançados os objetivos descritos 

no início dessa pesquisa. Ressalta-se ainda que o referido estudo limitou-se em 

avaliar a usabilidade da interface do software Audace Moldes na perspectiva de um 

total de 19 participantes. E  por isso, como propostas de estudos futuros considera-se 
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a possibilidade de expandir o número de participantes, assim como avaliar a 

usabilidade de outras funcionalidades do sistema.  

Ainda como propostas de estudos futuros, sugere-se a realização de um 

comparativo entre outros softwares existentes específicos para a modelagem de 

vestuário. 
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE – ADAPTADA DE SANTA ROSA E MORAES 
(2012)  
 

 

CARTA CONVITE 

 

 

Convidamos você para participar de uma pesquisa de mestrado, com o tema Análise 

da Usabilidade do Software Audaces Moldes: um estudo no curso técnico em 

vestuário do Instituto Federal de Educação Ciência e tecnologia do Rio Grande do 

Norte, campus Caicó. Serão realizadas até três atividades: preenchimento de um 

questionário pré-sessão, Teste de Usabilidade e o preenchimento de um questionário 

de satisfação baseado no QUIS. As atividades serão realizadas no laboratório de 

informática do IFRN campus Caicó.  

Cabe enfatizar que o avaliado não será você, e sim o software Audaces 
moldes. Para tanto, observaremos como você interage com o referido sistema. Será 
necessário preencher um questionário e seguir um roteiro com tarefas pré-
estabelecidas. A atividade será registrada (áudio e vídeo) no todo ou em parte. As 
informações serão utilizadas exclusivamente na presente pesquisa e seu nome não 
será divulgado. 

Caso você necessite de qualquer informação adicional entre em contato 
conosco pelo telefone: 84 991044390 ou pelo e-mail: moally.soares@ifrn.edu.br   

Agradecemos desde já a sua participação,  

Atenciosamente, 

 

Teste de usabilidade 

     Preenchimento de um questionário pré-sessão, 
realização de Teste de Usabilidade e 
preenchimento de um questionário de satisfação 
baseado no. (Individual)  

Duração:   

Local:    

Data:   
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APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

       
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN  
MESTRADO PROFISSIONAL EM DESIGN  

ORIENTADORA: PROF. DRª VERÔNICA MARIA FERNANDES DE LIMA 
COORIENTADOR: PROF. DRº KILDER CÉSAR DE ARAÚJO RIBEIRO 

MESTRANDA: MOALLY JANNE DE BRITO SOARES 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE ENTREVISTA 

 
Pelo presente Termo, eu________________________________________________, 

portador do RG nº __________emitido pelo (a) __________, vinculado ao Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte como_______________________________, declaro 

ceder à aluna pesquisadora do Curso de Mestrado Profissional em Design/MPD 

Moally Janne de Brito Soares, matricula nº 201428755, sem quaisquer restrições 

quanto aos seus efeitos patrimoniais e financeiros, a plena propriedade e os direitos 

autorais das informações obtidas em teste de usabilidade e entrevista que prestei aos 

pesquisadores/entrevistadores aqui referido, na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte 

em ______ de ________ de 2016. A pesquisadora acima fica consequentemente 

autorizada a utilizar, divulgar e publicar, para fins acadêmicos e culturais, o 

mencionado depoimento, no todo ou em parte, editado ou não, bem como permitir a 

terceiros o acesso ao mesmo para fins idênticos, com a ressalva de garantia, por parte 

dos referidos terceiros, da integridade do seu conteúdo. A pesquisadora se 

compromete a preservar meu teste de usabilidade e entrevista no anonimato, 

identificando minha fala com nome fictício ou símbolos não relacionados à minha 

verdadeira identidade.    

Natal, ____ de ___________ de 2016.     

_________________________________________________   
Entrevistado    
 
_________________________________________________   
Aluno pesquisador
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PRÉ-SESSÃO – Teste Piloto 
     
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM DESIGN MESTRADO PROFISSIONAL EM DESIGN 
ORIENTADORA: VERÔNICA MARIA FERNANDES DE LIMA 

MESTRANDA: MOALLY JANNE DE BRITO SOARES 
 

QUESTIONÁRIO PRÉ-SESSÃO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DO SISTEMA 
AUDACES MOLDES 

 

Participante nº:_____   

1. Faixa etária:  

(  ) Até 20 anos  
(  ) De 21 a 30 anos 
(  ) De 31 a 40 anos 
(  ) De 41 a 50 anos  
(  ) Acima de 50 anos   

2. Gênero:   

(  ) Feminino  
(  ) Masculino  

3. Quais seus vínculos institucionais?   

(  ) Aluno de graduação  
(  ) Aluno de pós-graduação  
(  ) Docente 
(  ) Outros: _________ 
 
4. Possui conhecimento do sistema Audaces Moldes? 

(  ) Desconheço 
(  ) Já utilizei poucas vezes 
(  ) Utilizo com frequência 
 
5. Já cursou as disciplinas de modelagem manual? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Cursando 
 
6. Já cursou a disciplina Laboratório de CAD Aplicado ao Vestuário? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Cursando
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PRÉ-SESSÃO  
     

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN  

MESTRANDA: MOALLY JANNE DE BRITO SOARES 
QUESTIONÁRIO PRÉ-SESSÃO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DO 

SOFTWARE AUDACES MOLDES 
 
1. Nome:________________________________________________________ 

2. Idade: _____ 

3. Gênero:  

(  ) Masculino 
(  ) Feminino 

4. Qual a modalidade do curso? 

(  ) Integrado.  
(  ) Subsequente. Grau de escolaridade? ______________________________ 

5. Como você avalia seu conhecimento em informática? 

(  ) Ruim 
(  ) Regular 
(  ) Bom  
(  ) Ótimo 

6. Você usa o computador no seu dia a dia? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

7. Já cursou e foi aprovado na disciplina Laboratório de CAD Aplicado ao Vestuário? 

(  ) Sim 
(  ) Cursando 

8. Costuma usar o software Audaces Moldes? 

(  ) Uso frequentemente 
(  ) Só utilizei durante a disciplina 

9. Que avaliação você faz da sua experiência com o software Audaces Moldes? 

(  ) Plenamente positiva 
(  ) Boa  
(  ) Ruim 
(  ) Péssima 

10. Em geral, o sistema, para você, é: (  ) Péssimo               (  ) Excelente 

 (  ) Enfadonho            (  ) Estimulante 

 (  ) Difícil                     (  )Fácil 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DO TESTE DE USABILIDADE NO SOFTWARE 
AUDACES MOLDES   
 

Tarefas a serem realizadas pelo Avaliador do teste de usabilidade 

 

1. Efetuar apresentação da autora da dissertação e explanação do estudo;  

2. Explicar o objetivo do teste;  

3. Informar que o participante do teste não estará sendo avaliado, mas sim o sistema 

Audaces; 

4. Solicitar a assinatura do Termo de Consentimento autorizando o uso da entrevista 

(APÊNDICE B);  

5. Esclarecer que, durante o teste, não será concedida ajuda para a realização das 

tarefas e que a qualquer momento ele poderá desistir do teste; 

6. Aplicar o questionário pré-sessão (APÊNDICE C);  

7. Verbalizar que o teste será filmado (telas do sistema e participantes);  

8. Comunicar que as informações prestadas serão utilizadas exclusivamente para 

desenvolvimento da presente pesquisa; 

9. Entregar o roteiro da tarefa (APÊNDICE G) ao participante; 

10. Entregar o questionário de satisfação (APÊNDICE F). 

 Outras instruções para o Avaliador dos Testes de Usabilidade   

1. Deixar o respondente à vontade;  

2. Enfatizar que o participante poderá encontrar dificuldades, mas que a culpa não é 

dele;  

3. Ter empatia, ser gentil, paciente e tranquilizador;  

4. Não fornecer dicas sobre como eles devem efetuar as tarefas; 

5. Manter instruções simples;  

6. Evitar distrações, interferência ou variáveis que possam interferir no processo;  

7. Fazer anotações ao final de cada sessão.  
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DA INTERAÇÃO DO USUÁRIO 
COM O SOFTWARE AUDACES MOLDES  
 

Adaptado de Questionnaire for User Interaction Satisfaction – QUIS (SHNEIDERMAN, 

1998). 

Participante nº: _____ 

Em cada questão abaixo, assinale com um "X" a alternativa que mais reflete a sua 

impressão sobre o uso do Software Audaces Moldes indicando o grau de 

concordância dentro de uma escala de 1 (grau mais baixo) a 9 (grau mais alto) ou N/A 

(Não se aplica). 

Fator 1 - Tela do Software Audaces Moldes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A  

1. Aspecto gráfico das 
telas 

Insatisfeito           Satisfeito 

2. A tela é adaptável às 
necessidades individuais 
do usuário 

Com dificuldade           Facilmente 

3. Destaques dos 
elementos nas telas 

Pouco            Bastante 

4. A organização dos 
elementos nas telas 

Confuso           Claro 

5. Retorno à tela anterior Difícil           Fácil 

Fator 2 - Terminologia e Informação do Software Audaces Moldes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A  

6. Os ícones do sistema 
apresentam claramente o 
que será encontrado ao 
se clicar  

Confuso           Claro 

7. clareza dos termos 
empregados (botões, 
títulos, menus, 
mensagens do sistema) 

Confuso           Claro 

8. Mensagens de erro 
esclarecem o problema 

Confusa           Clara 

9. Entendimento dos 
ícones 

Difícil           Fácil 

10. O Sistema mantém 
informado sobre o que 
você está fazendo 

Nunca           Sempre 
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Fator 3 - Aprendizado do Software Audaces Moldes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A  

11. Aprender a utilizar o 
software 

Difícil           Fácil 

12. Relembrar nomes e 
uso de comandos 

Difícil           Fácil 

13. O tempo de 
aprendizado sobre 

Longo           Curto 

14. Explorar funções do 
sistema 

Desencorajador           Encorajador 

15. Número de passos 
necessários para realizar 
uma atividade 

Excessivo           Adequado 

Fator 4 - Capacidade do Software Audaces Moldes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A  

16. O sistema é confiável Nunca           Sempre 

17. O sistema alerta 
sobre potenciais 
problemas 

Nunca           Sempre 

18. Adequado a usuários 
iniciantes e experientes 
porque é facilmente 
adaptável ao nível de 
conhecimento do usuário 

Com dificuldade           Facilmente 

19. O tempo de resposta 
para a maioria dos 
comandos 

Lento           Rápido 

20. qualidade das 
informações fornecidas 
no Ajuda 

Confuso           Claro 

 

Fator 5 - Satisfação   

Escreva seus comentários sobre o uso do software Audaces Moldes implantado 

no seu ambiente escolar. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO DE INTERAÇÃO DO USUÁRIO COM O 
SOFTWARE AUDACES MOLDES  
 

Participante nº: _____ 

Em cada questão abaixo, assinale com um "X" a alternativa que mais reflete a sua 
impressão sobre o uso do Software Audaces Moldes                                                                                                   

FATOR 1: Tela do Software Audaces Moldes 

Assertivas 

 
Discordo 
totalmente 

Discordo Neutro Concordo Concordo 
plenamente 

1. A interface do software é agradável 
     

2. A organização dos ícones na tela é 
satisfatório      

3. A letra na tela do computador é fácil 
de ler      

4. O conjunto de cores usadas na tela 
é adequado      

FATOR 2: Terminologia e Informação do Software Audaces Moldes 

Assertivas 

 
Discordo 
totalmente 

Discordo Neutro Concordo Concordo 
plenamente 

5. A linguagem utilizada é de fácil 
entendimento      

6. Os termos usados se relacionam 
com a tarefa que você está 
desempenhando 

     

7. Mensagens de erro esclarecem 
problemas      

8. Os ícones são de fácil entendimento 
     

FATOR 3: Aprendizado do Software Audaces Moldes 

Assertivas 

 
Discordo 
totalmente 

Discordo Neutro Concordo Concordo 
plenamente 

9. É fácil usar o software 
     

10. É fácil relembrar o uso dos 
comandos      

11. O sistema encoraja a explorar 
várias funções      

12. Um semestre é suficiente para 
aprender a utilizar o software      
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 FATOR 4: Capacidade do Software Audaces Moldes 

Assertivas 

 
Discordo 
totalmente 

Discordo Neutro Concordo Concordo 
plenamente 

13. O software Audaces Moldes é 
confiável      

14. O tempo de resposta para a 
maioria dos comandos é rápido      

15. É fácil desfazer uma tarefa 
     

16. O software alerta sobre potenciais 
problema      

FATOR 5 - Satisfação   

Escreva seus comentários sobre o uso do software Audaces Moldes implantado no 
seu ambiente escolar. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE H – ROTEIRO DA TAREFA DO TESTE DE USABILIDADE DO 
SOFTWARE AUDACES 
 
 
1 - Desenhe um retângulo com as seguintes medidas. Comprimento = 60 cm; altura = 
23 cm. 

            
2 - Marque um ponto a 5cm do vértice no eixo horizontal e outro a 6 cm no eixo vertical. 
 

                    
3 - Marque outro ponto no eixo vertical a 10 cm e outro na base do retângulo a 23 
cm. 

                                   
4 - Ligue os pontos com uma curva, conforme figura abaixo: 
        

                     
5 - Extraia o molde do diagrama e desdobre. 
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APÊNDICE I – RESOLUÇÃO DA TAREFA PROPOSTA PARA O TESTE DE 
USABILIDADE 

 

O usuário deve desenhar um molde da frente de uma camiseta regata: 

A questão 1 pede que desenhe um retângulo com as seguintes medidas. 

Comprimento = 60 cm; altura = 23 cm. 

Nesse caso o usuário deve acessar o menu construção e clicar na função 

retângulo, surgi na tela o quadro de coordenada (FIGURA 27), dá um clique na tela e 

digita as medidas de acordo com as coordenadas, clica em aplicar e na tela para 

finalizar a operação.  

Figura 27 – Construindo retângulo         

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 
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A segunda questão pede para marcar um ponto a 5cm do vértice no eixo 

horizontal e outro a 6cm no eixo vertical. A função pontos por coordenadas se encontra 

no menu construção, dentro da sessão pontos. Ela serve para criar pontos com 

medidas exatas. Quando clica no botão pontos por coordenadas abre na tela o quadro 

de coordenadas, basta digitar a medida, ir até o vértice do retângulo e clicar. Na tarefa 

digita 5 no eixo X e 6 no eixo Y (FIGURA 28). 

A terceira questão pede que marque outro ponto no eixo vertical a 10 cm e 

outro na base do retângulo a 23 cm, da mesma maneira que foi criado os pontos na 

questão 2. 

 Figura 28 – Construindo pontos por coordenadas         

 
Fonte: Audaces Moldes (2016). 
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A questão quatro pede que ligue os pontos com uma curva formando a cava 

e o decote da camiseta, para isso clica na função curva que se encontra dentro de 

menu construção, puxa a reta até a metade da curva, dá um clique e a reta passa a 

ser uma curva, leva até o ponto de interseção e clica (FIGURA 29). Para essa questão 

esse procedimento será feito duas vezes, a primeira ligando os pontos 5 ao ponto 6, 

formando o decote, e depois do ponto 10 ao 23, formando a cava. 

Figura 24 – Construindo curvas      

  
Fonte: Audaces Moldes (2016). 
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Na última questão o molde deve ser extraído e desdobrado. Até agora tem-

se apenas um desenho, precisa-se transformar esse desenho em molde, para isso 

basta clicar na função “extrair molde” que se encontra dentro do menu “produção”, na 

sessão “definir moldes” abrindo o quadro “definir contorno”, onde deverá ser 

selecionado o modo automático, feito isso basta clicar e arrastar que o molde será 

extraído automaticamente (FIGURA 30). Para desdobrar o molde clica na função 

“desdobrar” que se encontra dentro do menu “produção”, na sessão “complementar 

moldes”, abrindo o quadro “desdobrar” seleciona a opção “automático” e clica na parte 

do molde que será desdobrada (FIGURA 31). 

Figura 30 – Extrair Molde 

          
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

 
Figura 31 – Desdobrar Molde 

          
Fonte: Audaces Moldes (2016). 

 

 

 


