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RESUMO

SOUSA, André Grilo de.  Design de interfaces e arquitetura da informação em

sistemas  de  gestão  acadêmica: Redesign  do  SIPAC-UFRN.  2016.  139f.

Dissertação  (Mestrado  Profissional  em  Design)  –  Universidade  Federal  do  Rio

Grande do Norte, Natal, 2016.

A pesquisa  apresenta  um  estudo  realizado  sobre  a  interface  gráfica  do  Portal

Administrativo, área presente no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e

Contratos (SIPAC), acessado por servidores da Universidade Federal do Rio Grande

do  Norte.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  compreender  o  nível  de  satisfação  de

usuários experientes (i.e., acima de um ano de uso) do Portal, buscando verificar

quais as necessidades e expectativas desse perfil de usuário quanto à disposição

das informações para realização de tarefas no sistema. A investigação consistiu nas

seguintes ações: (1) estudo preliminar da arquitetura da informação da interface; (2)

abordagem  inicial  com  usuários  e  desenvolvedores  do  sistema,  por  meio  da

aplicação de questionários; (3) sessões de entrevista e avaliação cooperativa com

usuários; (4) síntese dos problemas e formulação de diretrizes para redesign e (5)

desenvolvimento  e  avaliação  de  protótipos  da  nova  interface.  Como  resultados,

verificaram-se  índices  positivos  de  satisfação  dos  usuários  com  o  redesign  da

interface,  constatando-se  satisfatório,  proveitoso  e  adequado  o  uso  de  dados

qualitativos como métricas para estudo da arquitetura da informação no design de

interfaces gráficas.

Palavras-chave: Interação  Humano-Computador.  Tecnologia  da  Informação.

Satisfação do usuário. Métodos qualitativos. Gestão Acadêmica.



ABSTRACT

SOUSA,  André  Grilo  de.  Interface  Design  and  Information  Architecture  in

Academic Management Systems: SIPAC-UFRN redesign. 2016. 139p. Dissertation

(Master's Degree in Design) – Federal  University of  Rio Grande do Norte,  Natal,

Brazil, 2016.

This dissertation shows a research on interface design of  Management Portal,  an

important  area of  Integrated System of  Patrimony,  Management  and Agreements

(SIPAC), accessed by public-servants of Federal University of Rio Grande do Norte,

Brazil.  The main objective was to comprehend the satisfaction level of the expert

users  (i.e.,  over  one  year  of  use)  with  the  Portal,  verifying  what  the  needs  and

expectations of this user profile about the information distribution to operate tasks on

the  system.  For  the  investigation  was  used  the  next  techniques:  (1)  introductory

study on  interface's  information  architecture;  (2)  first  approach  to  the  users  and

developers of the system, through survey application; (3) interviews and cooperative

evaluation with the users; (4) synthesis of problems and defining the criteria for the

redesign and (5) development and validation of interface proposal prototypes. The

results  point  to  positive  appreciation  of  the  users  about  the  interface's  redesign

proposal, verifying as satisfactory and beneficial the use of qualitative data as metrics

for the information architecture studies for designing of graphical interfaces.

Keywords: Human-Computer Interaction. Information Technology. User Satisfaction. 

Qualitative Methods. Academic Management.
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1.1 GESTÃO UNIVERSITÁRIA E AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

Administrar  recursos,  formular  estratégias  e  tomar  decisões  são  tarefas

indispensáveis para os gestores de uma organização ou instituição. Quanto maior a

importância de uma organização dentro de sua cadeia produtiva, mais complexas

serão as informações concatenadas e as relações de interdependência dos recursos

disponíveis a serem gerenciados. Teixeira, H. e Pellegatti  (1986) observam que o

processo decisório em uma organização pode ser malsucedido se ocorrer alguma

das seguintes situações:

• Lacunas ou falhas no modelo conceitual  para tomada de decisão adotado

pelo gestor;

• Lacunas  ou  falhas  no  sistema  que  conduz  as  informações  ao  decisor  (o

sistema de informações gerenciais), o que pode gerar informações incorretas

ou insuficientes para uma decisão bem-sucedida.

De forma consoante, Drucker (2006) considera que há uma relação umbilical

entre  o  conhecimento  da  situação  e  as  práticas  eficazes  dos  gestores.  Dessa

maneira, lidar com problemas quotidianos de gestão pode ser um trabalho exaustivo,

se não for acompanhado de informações adequadas nos diagnósticos situacionais,

os  quais  auxiliem  o  administrador  na  detecção  de  problemas,  bem  como  no

cumprimento de prazos e metas da organização.

Em  um  mundo  cada  vez  mais  telemático  e  dependente  da  informação

(FLUSSER,  2007),  surge  a  necessidade  de  adequação  da  administração  às

tecnologias da informação e comunicação (TIC), o que exigiu das organizações e

instituições o uso de recursos digitais como instrumentos de viabilização de seus

crescentes fluxos informacionais e operacionais. Além do ramo empresarial, vários

outros tipos de organizações adotaram as TIC nas suas práticas de gestão, o que

não foi diferente para as instituições de ensino superior (IES).

Kugelmeier  (2010)  considera que “o papel  essencial  da TIC é transformar

dados  em  informação,  informação  em  conhecimento,  e  conhecimento  em

inteligência”, como forma de promover o pensamento estratégico da organização.
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De acordo com a Comissión Sociedad Información (2003, p. 7, tradução nossa) tais

atores – dados, informação e conhecimento – repousam no conceito de sociedade

do conhecimento, a qual consiste em:

Um estado de desenvolvimento social caracterizado pela capacidade
de seus membros (cidadãos, empresas e instituições públicas) para
obter,  compartilhar  e  processar  qualquer  informação  por  meios
telemáticos  instantaneamente,  de qualquer  lugar  e  na forma mais
conveniente.

O  compartilhamento  de  informações  em  rede,  portanto,  é  uma  realidade

presente em diferentes partes da sociedade do conhecimento. No que tange às IES,

Cabero (2005) pondera que:

• Os recursos oferecidos pelas TIC atingem todos os setores da sociedade, e

são  portanto,  abrangentes  em  seus  potenciais  e,  consequentemente,  se

inserem no contexto acadêmico;

• As  TIC  são  vistas  como  um  elemento-chave  para  o  desenvolvimento  e

potencialização das IES na atualidade.  Tal  mudança ocorrida em algumas

universidades  foi  veloz  e  inédita  no  âmbito  acadêmico;  porém  é  preciso

considerar que, em muitos casos, falta reflexão sobre suas capacidades e

limitações.

Nesse  sentido,  a  discussão  sobre  o  uso  de  tais  tecnologias  no  âmbito

acadêmico ultrapassa o viés da educação e ensino, visto que existem engrenagens

organizacionais que servem de força motriz para o funcionamento das IES. A título

de exemplo, a presença de um recurso on-line tem permitido aos alunos de diversas

universidades a inscrição e cadastramento em disciplinas, agendamento de horários

e consultas de históricos, informações estas outrora advindas dos recursos humanos

de tais instituições, estes personificados quase sempre nos secretários dos cursos. A

redução de tempo e de custos operacionais foi, indubitavelmente, significativa. Além

do  exemplo  citado,  podem  ser  elencadas  outras  atividades  exercidas  nas

universidades que repousam no leito administrativo,  dentre as quais:  controle de

patrimônio e aquisição de materiais; contratações de pessoal; financiamentos para

projetos de pesquisa/extensão; transporte e manutenções.
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1.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

BRASILEIRAS

As universidades brasileiras podem ser divididas quanto à sua mantença, i.e,

sua entidade mantenedora. De acordo com o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de

2006,  “O sistema federal de ensino superior compreende as instituições federais de

educação superior,  as instituições de educação superior criadas e mantidas pela

iniciativa privada e os órgãos federais de educação superior” (JUSBRASIL, 2006).

Assim, há dois grandes grupos de IES: as instituições privadas ou particulares e as

instituições públicas de ensino superior  (IPES).  Tal  distinção se torna necessária

para  este  trabalho,  pois  é  preciso  compreender  como  se  dão  os  processos

administrativos nas IES, de acordo com a natureza econômica da instituição.

No caso das instituições privadas, Sécca e Leal (2009) constatam que houve

um aumento considerável no ingresso de estudantes na rede superior particular nas

últimas  décadas.  Devido  a  esse  impulso,  as  instituições  participantes  desse

segmento profissionalizaram suas gestões. Nesse sentido, o ambiente competitivo

entre as universidades privadas corrobora a visão de Contador (2008), para o qual a

educação  é  um exemplo  de  bem semipúblico,  o  qual  reúne  bens  de  qualidade

pública  e  mercadológica,  o  que  é  explicado  pelo  benefício  global  (público)

decorrente do aumento da qualidade educacional de uma população, ao passo que

a  educação  do  indivíduo  lhe  fornece  diferencial  competitivo  para  o  mercado  de

trabalho,  sendo  este  o  motivo  da  precificação  proposta  pelas  instituições

particulares.  Dentro dessa compreensão,  há uma visão muito  clara da educação

como um negócio.

Por outro lado, na rede pública de ensino superior, a educação é proposta

como um bem público e gerido pelo patrimônio do Estado, redundando em riqueza

para este. No parágrafo 2º, artigo 19 da Lei de Diretrizes e Bases – Lei 9394/96,

consta  que  as  instituições  públicas  são  “criadas  ou  incorporadas,  mantidas  e

administradas pelo Poder Público” (JUSBRASIL, 1996). Assim, pode-se inferir que o

modelo de gestão das IPES se diferencia na política weberiana de administração –

burocracia –, adotada pelo Poder Público brasileiro.
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Embora  o  termo  burocracia  seja  popularmente  visto  com  conotações

negativas,  o  real  significado da palavra  se refere ao modelo idealizado por  Max

Weber, teórico da administração clássica. Conforme Oliveira, G. (1970), “Burocracia

designa, em Weber,  um quadro de funcionários que, organizados dentro de uma

forma  específica  e  submetidos  a  normas  de  conduta  também  específicas  e

determinadas,  exercem  autoridade  legal”.  Os  princípios  do  modelo  burocrático

weberiano seguem abaixo (OLIVEIRA, G., 1970, p. 49):

a) uma estrutura de cargos, cujos conteúdos e limites são definidos
pelas normas, organizados hierarquicamente, de modo que, em cada
nível, os cargos inferiores estão sob a supervisão e o controle de um
cargo superior;

b) especificação de áreas de competência, resultantes da divisão
sistemática  de  trabalho  e  da  diferenciação  de  funções,  e  o
desempenho dessas  funções  por  alguém investido  de  autoridade,
que pode usar da coerção dentro de condições e limites definidos. A
uma unidade de organização com competência específica,  que se
exerce na forma descrita, Weber denomina "órgão administrativo";

c)  existência  de  um  quadro  administrativo,  constituído  por
funcionários  nomeados,  os  quais  são  tecnicamente  qualificados  e
adequados a especialização da organização burocrática e têm seu
comportamento  norteado  pelas  normas  técnicas  e  outras  que
regulam o exercício dos cargos;

d)  separação  entre  a  propriedade  da  organização,  que  é
controlada dentro da esfera do cargo, e a propriedade pessoal
do funcionário, acessível ao seu uso privado. Desta separação, que
abrange  também  a  repartição  (lugar  de  trabalho)  e  o  domicílio,
decorre ser um assalariado e funcionário de uma burocracia;

e) distinção e separação de propósitos pessoais dos propósitos
do funcionário, cuja conduta no cargo é impessoal e orientada pelas
normas pertinentes;

f) registro documental de atos administrativos, decisões, normas
e ordens escritas. 

O modelo burocrático é lembrado pela impessoalidade e formalidade com as

quais os procedimentos são realizados. No âmbito governamental, a introdução dos

conceitos weberianos foi substancial para uma transição do modelo ruralista para

economia industrial. Ainda conforme Oliveira, G. (1970, p. 69):

Deve-se,  então,  à  burocracia  pública  federal  a  introdução  e  o
desenvolvimento da cultura técnica administrativa no Brasil,  à qual
não se pode nem deve reduzir o equacionamento e a solução dos
problemas do país, mas que, também, não pode ser subestimada
como elemento para equacionar e solucionar esses problemas.
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Em contrapartida, há miopias quanto à eficiência da burocracia que surgem

com  os  problemas  de  atrasos  em  órgãos  competentes  do  Governo,  sobretudo

aqueles que atendem as camadas mais pobres da população, como no caso dos

serviços de saúde. A morosidade da gestão pública em municípios, noticiada pelos

veículos  de  comunicação  midiática,  bem  como  as  instâncias  do  judiciário  que

causam a sensação de prolongamento dos processos, tornam questionável a fluidez

do modelo burocrático, que passa a ser comparado à lentidão e sinônimo de atraso,

significado atribuído por grande parte das pessoas.

1.3 DESAFIOS E PROPÓSITOS DA INVESTIGAÇÃO

Em  face  do  contexto  aqui  explanado,  os  recursos  tecnológicos  –  TIC  –

inseridos no contexto burocrático das IPES precisam considerar a flexibilidade de

uso,  acelerando  os  processos administrativos  burocráticos,  de  modo  a  evitar  ou

atenuar os efeitos negativos e eventuais falhas humanas que venham a interferir no

tempo de reação do usuário, otimizando a performance na realização das tarefas.

Portanto, este trabalho teve, como objetivo geral, efetuar melhoramentos na

experiência  de  uso e na clareza das informações em interfaces de sistemas de

gestão  acadêmica.  A  investigação  se  debruçou  sobre  a  variável  satisfação,

considerada  um  dos  principais  componentes  de  usabilidade  (INTERNATIONAL

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1998). Nesse sentido, foram avaliados,

a partir  do nível  de satisfação dos usuários,  os aspectos informacionais de uma

interface, a fim de detectar problemas e estabelecer diretrizes de redesign.

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Os capítulos seguintes, 2 e 3, apresentam uma revisão teórica que trata dos

elementos  preponderantes  desta  pesquisa,  a  interface  e  o  usuário,  trazendo  à

compreensão  os  papéis  que  cada  um exerce  no  design,  e  como tais  conceitos

podem ser utilizados para proporcionar o melhoramento de sistemas de gestão em

universidades. O Capítulo 4 dá ênfase à investigação, apresentando a metodologia,

discussão de resultados e desdobramentos. As conclusões finais da pesquisa são

discorridas no Capítulo 5. 



22

O  Capítulo  2,  “Interface:  elemento  mediador”,  delineia  as  características

relativas  ao  planejamento  da  interface  gráfica  de  um  sistema  de  interação,

considerando seus aspectos tangíveis, isto é, os aspectos visuais e funcionais, mas

também observando os níveis abstratos da conceituação, com os quais a interface

deve ser concebida. Em seguida, o Capítulo 3, “usuário: elemento norteador”, traz

uma  perspectiva  centrada  nos  sujeitos  utilizadores  do  sistema  de  interação,

demonstrando que o design da interface deve ser prioritariamente decidido a partir

das questões e problemas enfrentados pelas pessoas, e que a solução deve partir

dos contornos delimitados pelas expectativas e necessidades do público-alvo. Nesse

capítulo,  o  usuário  é  enxergado  na  sua  centralidade,  bem  como  no  seu  papel

participativo, entendendo que sua voz deve ser ativa no processo de decisão no

projeto de interface, como forma de obter critérios balizadores de usabilidade para a

interação.

O Capítulo 4,  “Investigação”,  descreve as etapas vivenciadas ao longo da

pesquisa para melhoramento de interface em um contexto acadêmico, em que foram

aplicados os conceitos explanados nos capítulos anteriores. O objeto de estudo foi o

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), desenvolvido,

mantido e utilizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A

pesquisa teve como enfoque a satisfação de usuários experientes, com relação à

interface do Portal Administrativo, área de uso frequente no SIPAC e acessada por

servidores  da  UFRN.  O estudo  abrangeu  os  campos  do  design  informacional  e

arquitetura da informação, por meio de técnicas de design centrado no usuário e de

design participativo de interfaces, envolvendo como sujeitos os servidores técnico-

administrativos da instituição, por meio de aplicação de questionários e abordagens

na  forma  de  entrevistas  e  avaliações  cooperativas  para  a  elaboração  de  uma

interface adequada às suas necessidades.
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1.5 ETAPAS DA INVESTIGAÇÃO

A  investigação  envolveu  o  reconhecimento  de  problemas  por  meio  da

participação  dos  usuários  ao  longo  da  pesquisa.  Sucederam,  como  ações  de

investigação, os seguintes procedimentos:

I. Análise preliminar da interface, por meio da decomposição em blocos de

conteúdo, para compreender o planejamento da arquitetura da informação;

II. Pesquisa  de  opinião com  os  usuários,  servidores  públicos  com funções

técnico-administrativas em exercício no Campus Central da UFRN, por meio

da  aplicação  de  questionários  de  satisfação  sobre  a  interface  do  Portal

Administrativo; e com desenvolvedores do SIPAC, para verificar a percepção

destes a respeito do sistema e se as questões de design são planejadas para

este;

III. Entrevistas  e  avaliações  cooperativas,  com  servidores  técnico-

administrativos  utilizadores  do  SIPAC,  lotados  em  diferentes  unidades  da

UFRN, a fim compreender o quanto o sistema atende às suas necessidades e

as principais difiduldades ou melhoramentos necessários às tarefas que estes

realizam;

IV. Síntese dos problemas,  a partir dos insumos coletados e da definição das

necessidades de reformulação (redesign) da interface, triangulados com os

princípios e diretrizes de design de interfaces, usabilidade e arquitetura da

informação.

V. Desenvolvimento e validação de protótipos, a partir dos insumos coletados

e da definição das necessidades de reformulação (redesign) da interface. A

prototipagem  foi  realizada  em  níveis  de  baixa,  média  e  alta-fidelidade,

utilizados, respectivamente, para o planejamento, refinamento e validação da

nova interface; a validação da nova interface foi realizada com um grupo de

potenciais usuários, por meio de questionários com os quais se verificaram os

indicadores de satisfação com as propostas apresentadas,  além de novos

insumos oriundos das sugestões dos participantes.
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Capítulo 2. 

Interface: elemento mediador



25

2.1 O QUE É INTERFACE

Em qualquer que seja a interação de um indivíduo com uma determinada tecnologia,

existe  um elemento  mediador,  conhecido  como  interface.  Rocha  e  Baranauskas

(2003, p. 7) definem interface como: “Um lugar onde o contato entre duas entidades

ocorre  (por  exemplo,  a  tela  de  um computador)”.  Ainda,  segundo  as  autoras,  a

interface pode ser considerada em um sentido mais amplo:

O mundo está repleto de exemplos de interfaces:  a maçaneta de
uma porta, uma torneira, a direção de um carro, etc.  A forma das
interfaces reflete  as  qualidades  físicas  das partes  na interação.  A
maçaneta de uma porta é projetada para se adequar à natureza da
mão que irá usá-la, o mesmo acontece com o câmbio de um carro
(observe que a localização do câmbio dentro do carro sugere o uso
por uma pessoa destra).

Essa afirmação encontra eco na visão de Bonsiepe (1997), segundo o qual a

interface é um domínio do design posto entre os usuários e os artefatos, sejam eles

físicos ou na forma de signos. Destaca-se aqui o entendimento das interfaces no

âmbito dos significados, algo que vai além do material. De modo específico, Quintão

e Triska (2014, p. 114) afirmam que “o design envolve a produção não só de objetos

materiais,  mas  também  de  interfaces  gráfico-digitais,  com  as  quais  o  usuário

interage  no  ciberespaço”.  Por  esse  motivo,  quando  o  conceito  de  interfaces  é

relacionado  ao  campo  da  interação  humano-computador  (IHC),  verifica-se  que

ambos os conceitos estão intimamente ligados.

Com a evolução dos computadores e dos dispositivos móveis, as interfaces

digitais  se  tornaram  cada  vez  mais  presentes  no  cotidiano  das  pessoas.  Tal

fenômeno trouxe o desafio de entender como se dá a interação com uma interface

em diferentes tipos de tela, o que tem motivado investigações sobre modelos de

navegação, que estudam a importância dos elementos da interface e da forma como

são  apresentados  e  organizados  (PADOVANI,  PUPPI  e  SCHLEMMER,  2013).

Existem,  então,  diferentes  formatos  para  a  composição  visual  da  interface,  de

acordo com o contexto onde a interação estiver inserida. Tal composição é formada

por elementos de interface, componentes que caracterizam a informação visual de

um sistema de interação  (botões,  menus,  ícones  etc.).  Cao  et  al. (2015,  p.  61)

destacam a importância de uma boa composição visual da interface gráfica:
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Users  browsing  the  web  are  not  unlike  nomads.  People  have  a
general sense of where they want to go, but still need some direction
and cues. The way they do it is by creating mental maps, and since
we just established that humans are visual creatures, we’re going to
need a few visual markers to find our way.

O  usuário  precisa,  portanto,  ser  norteado  ao  navegar  por  uma  interface

gráfica, e as decisões estéticas para a composição visual da mesma influenciam na

qualidade da  interação com o sistema,  seja  ele  um  website,  aplicativo,  intranet,

dentre outros. Assim, encontra guarida nessa discussão um campo de fundamental

importância no projeto de interfaces gráficas: o design da informação.

2.2 DESIGN DA INFORMAÇÃO

O planejamento e estudo da organização da informação é conhecido como

design  da  informação.  De  acordo  com  a  Sociedade  Brasileira  de  Design  da

Informação,  trata-se  de “uma área do design  gráfico que objetiva  equacionar  os

aspectos  sintáticos,  semânticos  e  pragmáticos  que  envolvem  os  sistemas  de

informação através da contextualização, planejamento, produção e interface gráfica

da informação junto ao seu público-alvo. Seu princípio básico é de diminuir o esforço

cognitivo nos sistemas de comunicação analógicos e digitais” (SBDI, 2006).

Em  se  tratando  da  ênfase  desta  pesquisa  –  sistemas  de  gestão  em

universidades públicas –, cabe refletir sobre o impacto da informação na atividade

de trabalho dos usuários. Neste ponto, Cybis, Betiol e Faust (2007, p. 32) descrevem

o critério de carga de trabalho no ambiente de interação humano-computador, o qual

busca  compreender  o  esforço  cognitivo  em  atividades  auxiliadas  por  interfaces

gráficas.

O critério  carga de trabalho diz respeito a todos os elementos da
interface que têm um papel importante na redução da carga cognitiva
e  perceptiva  do  usuário  e  no  aumento  da  eficiência  do  diálogo.
Subdivide-se  em  dois  critérios:  brevidade  (que  inclui  concisão  e
ações mínimas) e densidade informacional.

De acordo com os autores, o planejamento de uma interface ergonômica ( i.e.,

confortável e adequada) ao usuário deve ser parametrizado pela brevidade e pela

densidade informacional.  O Quadro 2.1 apresenta as características desses dois

subcritérios da carga informacional.
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Quadro 2.1 – Subcritérios da carga de trabalho

Subcritério Descrição Qualidades recomendadas

Brevidade

O software ergonômico 
deve respeitar a 
capacidade de trabalho 
perceptivo, cognitivo e 
motor do usuário, tanto 
para entradas e saídas 
individuais quanto para 
conjuntos de entradas 
(i.e., conjuntos de ações 
necessárias para 
alcançar uma meta).

Concisão:
• O software conciso 

minimiza a carga 
perceptiva, cognitiva e 
motora associada à 
realização de saídas e 
entradas individuais.

Ações mínimas: 
• Caracteriza o software 

que minimiza e simplifica 
um conjunto de ações 
necessárias para o 
usuário alcançar uma 
meta ou realizar uma 
tarefa.

Densidade 
informacional

O critério densidade 
informacional diz 
respeito à carga de 
trabalho do usuário, de 
um ponto de vista 
perceptivo e cognitivo, 
com relação ao conjunto
total de itens de 
informação 
apresentados, e não a 
cada elemento ou item 
individual.

Interface minimalista:
• Apresenta somente os itens que estão relacionados à 

tarefa (o restante deve ser removido da tela);
• Não força os usuários a transportar mentalmente dados 

de uma tela à outra;
• não força os usuários a realizar procedimentos 

complicados, como a transformação da unidade de 
medida;

• não coloca os usuários diante de tarefas cognitivas 
complexas, como as de especificação de buscas 
avançadas.

Fonte: Adaptado de CYBIS, BETIOL e FAUST (2007, p. 34-35)

Outro  importante  fator  para  o  design  da  informação  é  o  modo  como  os

usuários a visualizam. A leitura e assimilação da informação é uma atividade que

também  se  congrega  ao  planejamento  de  uma  interface,  posto  que  uma  das

qualidades essenciais para sua eficácia é a simplicidade que o usuário deve ter para

realizar suas tarefas, através da fácil assimilação do conteúdo com o qual ele está

interagindo (CYBIS, BETIOL e FAUST, 2007).

Existem diversos estudos acerca dos modelos de leitura da informação que

os usuários realizam ao navegar em uma interface. Morrison, Pirolli e Card (2001)

apontam métodos com os quais os usuários obtém informações no meio digital:
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Quadro 2.2 – Métodos e tarefas de assimilação da informação pelos usuários

Métodos

Explorar Encontrar Coletar

Busca de informação 
em geral. A busca não 
é motivada por um 
objetivo em particular. 

Os usuários buscam um fato, 
documento ou pedaço de 
informação específicos. A 
busca é motivada por um 
objetivo.

Busca por fragmentos de 
informação. Quem busca está 
aberto a qualquer resposta, 
sem esperar uma em particular.
Uma meta dirige o 
comportamento do usuário.

Categorias 
gerais de 
tarefas

Comparar e escolher Adquirir Entender

Avaliar múltiplos 
produtos ou respostas 
para tomar decisão.

Encontrar um fato ou 
documento, localizar um 
produto, baixar alguma coisa.

Compreender algum tema, o 
que inclui localizar fatos ou 
documentos.

Fonte: Adaptado de Morrison, Pirolli e Card (2001)

As ações listadas no Quadro 2.2 demonstram os tipos de navegação pela

informação, além de apresentar os diferentes níveis de interesse do usuário e as

decisões deste em busca da informação. O design da informação pode atuar, nesse

sentido, como norteador da percepção do conteúdo no qual o usuário navega. Por

isso, a composição gráfica de uma interface precisa de ser organizada levando em

conta o papel exercido por cada uma das partes que a compõem. Para Jardí (2014),

um único elemento gráfico da interface pode despertar diferentes significados ao

usuário, conduzindo-o a uma variedade de ações. O visual da interface, portanto,

não produz apenas efeitos estéticos para os usuários, mas transmite significados

que moldam a forma como a composição gráfica será interpretada. Esse aspecto

atribui  à  interface  gráfica  uma  forma  de  linguagem,  na  qual  os  seus  signos

funcionam como frases decodificadas pelas pessoas: a linguagem visual.

2.3 Linguagem visual

Alguns teóricos trouxeram importantes contribuições para a compreensão da

linguagem visual. Horn (1998) afirma que há uma morfologia da linguagem visual,

que envolve a apresentação da composição gráfica:

• Elementos  visuais  primitivos: letras,  palavras,  formas,  linhas,  ponto,

imagens, ilustrações etc.;

• Propriedades: cor,  textura,  tamanho,  posicionamento,  sequenciamento,

orientação, espessura, iluminação etc.;

Bertin  (1967)  complementa  esse  entendimento,  indicando  que  as
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propriedades dos elementos são, ao mesmo tempo, variáveis visuais. Desse modo,

as cores dos elementos, as diferentes dimensões das formas, a sequência com que

estão  dispostas  na  composição  gráfica  influenciam na  percepção  visual  do  seu

observador (Figura 2.1).

Figura 2.1 – Propriedades dos elementos são também variáveis visuais

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Bertin (1967)

Uma aplicação  prática  de  variáveis  visuais  em interfaces  gráficas  são  as

navegações estruturais, conhecidas como breadcrumbs (Figura 2.2).

Figura 2.2 – Exemplo de breadcrumb

Fonte: Website oficial da empresa Amazon

A área  delimitada  pelo  contorno  azul  na  Figura  2.2  é  um  exemplo  de

breadcrumb, recurso que informa ao usuário o caminho que ele percorreu até chegar

no conteúdo que está visitando. Neste caso específico, são os resultados de uma

busca de livros por categorias. Observa-se que, neste exemplo, a breadcrumb utiliza

as  cores  como variáveis  visuais,  pois  a  seção  atual,  “museus  e  coleções”  está
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grafada em uma cor diferente das demais, destacando a informação. Outra variável

visual é a forma da tipografia. A breadcrumb do exemplo pertence a uma sentença

que inicia com o texto “1-16 de 92 resultados para” e, quando inicia a breadcrumb, o

texto passa a ser grafado em negrito, evidenciando o elemento. Trata-se, então, de

um componente gráfico que exerce papel informacional na interface, orientando a

navegação.

Com  o  intuito  de  facilitar  a  análise  e  planejamento  da  linguagem  visual,

Mijksenaar  (1997)  apresenta  um  modelo  de  análise  de  variáveis  visuais,

classificando-as em três tipos (Quadro 2.3).

Quadro 2.3 – Modelo de análise de variáveis visuais

Variáveis Função Exemplos

Diferenciadoras Classificam as variáveis de acordo com a natureza. Cor, coluna, tipografia, ilustração etc.

Hierárquicas Classificam de acordo com a importância.
Posição sequencial, posição inicial, 
tamanho e peso tipográfico, 
entrelinhamento, espacejamento etc.

De Suporte Acentuam e enfatizam o elemento
Área de cor e sombreamento, linhas 
e boxes, símbolos, atributos de 
texto, i.e, negrito, itálico etc.

 Fonte: Adaptado de Mijksenaar (1997)

Lançando mão desse modelo de análise,  é  possível  elaborar  e  avaliar  os

elementos  da interface gráfica,  o  que pode facilitar  a  obtenção de critérios para

design  ou  redesign.  Exemplos  de  variáveis  visuais  pode  ser  vistos  nos

comportamentos de determinados elementos de interface que, ao serem clicados ou

visitados, alteram sua cor ou forma, destacando-os dos demais elementos, sendo

consideradas variáveis diferenciadoras. 

Outro exemplo de uso da linguagem visual são os ícones e as cores, que

atuam como variáveis diferenciadoras na interface (Figura 2.3).
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Figura 2.3 – Cores e ícones atuam como variáveis diferenciadoras na interface

Fonte: Disponível em <https://www.simicart.com/blog/why-mobile-card-style-interface-are-becoming-

the-best-design-pattern>. Acesso 05 de junho de 2016.

Da mesma maneira,  os  diferentes  tamanhos  dos  textos,  que  separam os

conteúdos por ordem de importância (e.g., título da página, itens do menu, hiperlinks

etc.) são exemplos comuns de variáveis hierárquicas (Figura 2.4).

Figura 2.4 – Os diferentes pesos tipográficos hierarquizam a informação da interface

Fonte: Jana (2011). 20 Excellent Examples of using Typography in Web Design. 04 nov 2011.

Disponível em: <http://djdesignerlab.com/2011/11/04/20-excellent-examples-of-using-typography-in-

web-design>. Acesso em 05 de junho de 2016.

Nota-se, nos exemplos acima, que as variáveis visuais possuem aplicação

prática  na  composição  de  interface,  atravessando  as  bordas  de  sua  estética  e

comunicando funcionalidades e categorias. Todavia, além de organizar aquilo que
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está visível na interface (design visual ou programação visual), existem etapas do

design da informação que precedem a definição do conteúdo,  propriamente.  Em

outras palavras, além da complexidade da apresentação das informações em uma

interface digital, deve ser considerado o planejamento do conteúdo a ser exibido, o

que  presume  um grau  de  abstração  por  trás  da  própria  interface,  no  qual  são

definidos os assuntos prioritários e secundários e suas correlações. A partir dessa

fase, o designer terá diretrizes para orientar e hierarquizar as informações para o

usuário final. Estas etapas constituem um outro nível de planejamento da interface,

conhecido como arquitetura da informação.

2.4 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

De acordo  com o  Information  Architecture  Institute (2007),  é  chamada de

arquitetura da informação (AI):

• O design estrutural de ambientes nos quais a informação é compartilhada;

• A arte e ciência de organizar e rotular  websites,  intranets, comunidades on-

line e  programas  de  computador  para  propiciarem  usabilidade  e

encontrabilidade.

Verifica-se, nas definições acima, que a arquitetura da informação envolve o

planejamento  de  uma  estrutura,  a  forma  como  a  informação  é  concebida.  Tal

estruturação  permite  que  determinados  sistemas  de  interação  (e.g.,  websites)

possam  ter  seus  conteúdos  organizados,  conferindo  facilidade  de  uso  e  de

localização  das  informações.  A origem  do  termo  é  tradicionalmente  atribuída  a

Richard Wurman, que afirma que “a arquitetura da informação torna claro o que é

complexo”  (HALLER,  2010).  Dillon  (2002,  p.  1)  lembra  que  a  arquitetura  da

informação  vai  além  dos  aspectos  do  design  da  interação  humano-computador,

sendo parte de qualquer espaço social e humano onde a informação estiver inserida,

por isso o termo é utilizado: “para descrever o processo de projeto, implementação e

validação de espaços informacionais que são humana e socialmente aceitáveis na

percepção de seus grupos de interesse”.

De fato, a necessidade de organizar a estruturar a informação não é uma

particularidade dos ambientes virtuais. Morville e Rosenfeld (2006, p. 6) reforçam
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essa  tese,  afirmando  que  “as  pessoas  têm  estruturado,  organizado  e  rotulado

informações por séculos”. Isso ocorre, por exemplo, nas grandes bibliotecas, nos

catálogos de produtos, entre outros meios nos quais a informação se faz presente.

Entretanto,  enfatizando  sistemas  acadêmicos,  foco  desta  investigação,  emergem

algumas  questões  relevantes:  de  que  forma  a  arquitetura  da  informação  pode

explicar  como  a  informação  está  organizada  na  interface  de  um  sistema  já

existente?  De  que  maneiras  o  conteúdo  informacional  desse  sistema  pode  ser

esquadrinhado?  Quais  as  características  esperadas  de  uma  arquitetura  da

informação eficaz?

Garrett (2002) explica que, na arquitetura da informação, são desenvolvidos

esquemas organizacionais e navegacionais,  e a maneira como esta é elaborada

interfere  diretamente  na  experiência  do  utilizador  do  sistema.  Ou  seja,  há  uma

relação  de  causa  e  efeito  na  compreensão  e  assimilação  do  conteúdo  de  um

sistema,  que  pode  ser  regulada  a  partir  do  planejamento  da  arquitetura  da

informação. Morville e Rosenfeld (2006, p. 41-45) dividem a AI em quatro grandes

grupos (sistemas):

• Organização:  como  a  informação  é  categorizada  e  agrupada,  e.g.,  por

assunto ou cronologia;

• Rotulação: como a informação é representada semioticamente;

• Navegação: como o usuário se norteia (navega) através informação;

• Busca: como o usuário procura a informação.

Na  Figura  2.5  (página  a  seguir),  os  autores  destacam  a  anatomia  da

arquitetura  da  informação,  ou  seja,  a  forma  como  ela  está  disposta  em  uma

determinada  interface.  É  possível  observar  cada  um  dos  quatro  sistemas  ou

componentes de AI em funcionamento na interface de um website.
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Figura 2.5 – Os quatro componentes da arquitetura da informação de um website

Fonte: Morville e Rosenfeld (2006)

Os  dados  contidos  nos  blocos  à  esquerda  do  leiaute  correspondem  ao

componente organizador da arquitetura informacional.  Na parte  superior,  o  menu

com itens dispostos em formato horizontal é um componente de navegação, bem

como  o  menu  drop-down de  navegação  rápida,  na  parte  superior  direita.  O

componente de busca adota o modelo mais comum encontrada em outros websites,

uma caixa ou campo de pesquisa para digitar a informação desejada.
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2.4.1 ORGANIZANDO A INFORMAÇÃO

Para os autores, “a organização da informação é um fator de sucesso em

websites e  intranets”  (Morville e Rosenfeld,  2006, p.  58).  Para obter êxito nesse

quesito,  recomendam  a  prática  de  esquemas  e  estruturas  de  organização

informacional (Quadro 2.4).

Quadro 2.4 – Esquemas e estruturas de organização informacional em sistemas

Tipo Descrição

Esquemas de 
organização

Exatos

Alfabéticos É o esquema organização comum em enciclopédias e 
dicionários, índices/sumários, setores em lojas de 
departamento, livrarias etc.

Cronológicos Certos tipos de informação trazem em si mesmos uma 
organização cronológica. Por exemplo, as edições de uma 
publicação impressa precisam ser organizadas por data de 
lançamento.

Geográficos Local é uma importante característica da informação. Nós 
vamos de um lugar a outro. Nos preocupamos com as 
notícias e o que for que nos afete no local onde estamos 
situados. Assuntos políticos, sociais e econômicos são 
constantemente loco dependentes.

Ambíguos

Tópicos Organizar a informação por assunto ou tópico é uma das 
mais úteis e desafiadoras abordagens. As típicas listas 
telefônicas são organizadas por tópicos, por exemplo. 
Departamentos, jornais, capítulos de livros são todos 
organizados em linhas de tópicos.

Tarefas/Ações 
predefinidas

Esquemas de tarefas orientadas organizam o conteúdo e 
aplicações em uma coleção de processos, funções ou ações. 
Esses esquemas são apropriados quando é impossível 
antecipar um número limitado de prioridades que os usuários 
desejarão realizar. Programas de computador, como editores 
de texto, apresentam exemplos familiares, como menus de 
“editar”, “inserir” e “formatar”.

Público Em casos em que existam dois ou mais públicos claramente 
definíveis para um sistema (website, intranet etc.), esse 
esquema de organização pode fazer sentido. É um tipo de 
esquema que funciona melhor quando, por exemplo, o site é 
visitado com frequência por visitantes recorrentes, os quais 
podem “favoritar” uma particular seção do site. Isso também 
funciona bem se existe valor em customizar o produto para 
cada público.

(Continua)
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Quadro 2.4 – Esquemas e estruturas de organização informacional em sistemas (Continuação)

Metáforas Metáforas são comumente utilizadas para ajudar os usuários 
a entender algo novo através de algo familiar. O exemplo 
mais comum são os ícones de sistemas operacionais 
(computador, pasta, lixeira etc.). A metáfora pode ainda ser 
uma representação de um ambiente da realidade, tornando o 
website de fácil assimilação.

Híbridos Quando elementos de múltiplos esquemas são unidos, isso 
se aproxima da confusão, e soluções são raramente 
previsíveis. Consideremos, por exemplo, um menu contendo 
itens organizados de forma alfabética, geográfica, por 
assunto, porém, dispostos sem uma separação clara de cada
esquema. Isso impede a formação de um modelo mental. Em
vez disso, poderíamos através de cada item do menu 
encontrar a opção que estamos procurando.

Estruturas de 
organização

Hierarquia O fundamento da maioria das arquiteturas da informação 
bem elaboradas é uma hierarquia e taxionomia bem 
projetada. A abordagem descendente permite conceber de 
forma rápida o escopo do website passando por um extenso 
processo de inventário de conteúdos. Pode ser iniciada 
identificando as áreas principais de conteúdo e explorando 
possíveis esquemas de organização que proverão acesso 
àquele conteúdo.

Banco de dados Uma base ou banco de dados é definida como “uma coleção 
de dados organizada para facilitar e agilizar a busca e 
recuperação de dados”. Entender os princípios básicos do 
banco de dados permitirá:
– Gerar índices alfabéticos automáticos;
– Gerar links dinâmicos de sugestões (“veja também”, etc.);
– Criar filtros avançados para resultados de busca.

Hipertexto É uma forma não linear de estruturar a informação. Uma 
estrutura de hipertexto envolve dois tipos básicos de 
componentes: os itens ou blocos de informação que serão 
ligados (“linkados”), e os links entre os blocos.

Fonte: Adaptado de Morville e Rosenfeld (2006)

A  ilustração  abaixo  é  uma  demonstração  do  modelo  de  hierarquia

informacional proposto pelos autores, agrupando e correlacionando as subpartes por

tópicos (Figura 2.6).
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Figura 2.6 – Exemplo genérico de hierarquia da informação 

Fonte: Baseado em Morville e Rosenfeld (2006)

Ressalta-se a importância de equilibrar os níveis e subníveis hierárquicos do

conteúdo,  o  que  afeta  diretamente  a  dinâmica  de  navegação.  A  Figura  2.7

exemplifica casos de uso sobre os quais os autores ponderam.

Figura 2.7 – Modelo de hierarquia informacional em um website

Fonte: Baseado em Morville e Rosenfeld (2006)

O primeiro modelo, denominado “estreito e profundo”, apresenta um conteúdo

agrupador,  contendo diversas subpartes.  Para  se deslocar  da “página A”  para  a

“página B”,  o usuário  deve atravessar  seis  níveis.  No caso do segundo modelo,

chamado “amplo e raso”, o usuário tem menos níveis para atravessar, porém pode

se deparar com a ausência de conteúdo não prevista no nível anterior. Assim, os
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autores  ponderam que é  preciso  balancear  os  níveis  de  navegação para  que o

usuário não se frustre, seja pela demora em encontrar a informação, ou pela  da

ausência desta ao acessar determinado nível. O designer deve planejar o conteúdo

como um todo e verificar se é necessário dividir em vários fragmentos ou em partes

menores. Assim, antes mesmo de a interface (parte visual) existir, os conteúdos são

agrupados  e  concatenados,  estabelecendo  as  diretrizes  hierárquicas  para  a

navegação.

Outro ponto importante é que não necessariamente os conteúdos precisam estar em

outras páginas, algo que era muito comum no início da  Internet. Para os autores,

quanto menos opções o usuário tiver, melhor será a memorização e assimilação do

conteúdo. Por esse motivo, destacam ainda as seguintes recomendações:

• Considerar o dano de sobrecarregar os usuários com muitas opções;

• Agrupar e estruturar a informação no nível da página;

• Submeter o design a rigorosos testes com usuários.

2.5 A INFORMAÇÃO PARA EFICIÊNCIA DA INTERFACE

Vukovic (2014) enumera uma lista de aspectos informacionais que costumam

estar presentes em interfaces bem elaboradas, das quais destacam-se:

Clareza: O usuário tende a ignorar elementos da interface sem um significado

claro. Deve-se evitar elementos de difícil entendimento pois dificilmente os usuários

desprenderão atenção em descobrir do que se tratam.

Demonstrar qual a ação principal: O usuário se sentirá mais confortável

sabendo qual é a ação principal a ser indicada na interface (e.g., cadastrar um novo

item, adicionar arquivos, enviar mensagem, dentre outros).  Consoante a Vukovic,

outros profissionais de interação (GUBE, 2009;  STETSON, 2011) recomendam o

realce  desses  elementos,  um  conceito  de  design  conhecido  como  call-to-action

(Figuras 2.7 e 2.8).
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Figura 2.7 – Exemplo de call-to-action primário e secundário

Fonte: Gube (2009)

Figura 2.8 – Diferentes pesos para call-to-action, de acordo com a importância da informação

Fonte: Gube (2009)

Contexto: O  usuário  espera  ver  controladores  da  interface  próximos  dos

objetos que ele deseja alterar (e.g., ícone de alterar foto de perfil próximo da foto ou

de editar dados de cadastro ao lado dos campos; Figura 2.9).

Figura 2.9 – Ícones contextualizam ações sobre as informações na interface

Fonte: Vukovic (2009)
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Ação guiada: O usuário poderá realizar uma ação caso ele seja convidado

para tal. Por isso, é importante que a interface sugira determinadas tarefas para o

usuário efetuar, provendo diálogos que o orientem na navegação.

Esse aspecto também é tratado por Mulder (2009), que propõe o conceito de

speaking navigation,  i.e., quando itens de navegação possuem pequenos textos de

ajuda, que esclarecem acerca de determinado item (Figuras 2.10 e 2.11).

Figura 2.10 – Exemplo de speaking navigation: textos de descrição abaixo do menu informam

ao usuário do que se trata tal conteúdo

Fonte: Mulder (2009)

Figura 2.11 – Outro exemplo de speaking navigation aplicado em listagem de categorias

 

Fonte: Mulder (2009)

Feedback: o  usuário  vai  se  sentir  mais  confiante  se  forem fornecidos  os

feedbacks das ações de maneira constante e clara.

Facilitação: o usuário estará mais propenso a realizar ações complexas na

interface  se  estas  forem  distribuídas  em  etapas  menores  (e.g.,  formulários  de

cadastro). Estabelecer regras e guias de boas práticas para o projeto de interfaces
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começa décadas antes na literatura do design da interação. No Quadro 2.5 estão os

princípios de design de interfaces propostos por  Shneiderman e Plaisant (1986) e

Nielsen (1994).

Quadro 2.5 – Recomendações clássicas para interfaces adequadas ao usuário

Shneiderman e
Plaisant (1986)

Consistência

Dispor as informações e funcionalidades em 
uniformidade de apresentação e sequenciamento, cores
e fontes. Padronizar a terminologia dos itens de 
navegação.

Atalhos

Principalmente para usuários experientes realizarem 
tarefas recorrentes. Teclas e comandos de atalho 
facilitam a navegação e agilizam a interação desses 
perfis de utilizador com o sistema.

Prover feedback

O sistema deve fornecer uma resposta para toda e 
qualquer ação efetuada pelo usuário. O feedback deve 
ser em maior ou menor detalhamento de acordo com o 
tipo de ação executada.

Diálogos para 
fechamento de tarefas

Organização das informações em sequência lógica para
que o usuário compreende os passos que percorreu ao 
longo da navegação e interação com o sistema, 
verificando se tais passos foram executados com êxito.

Prevenção e tratamento
de erros

A interface deve minimizar as chances de erro na 
realização da tarefa, oferecendo, para isso, mecanismos
e recursos que recuperem eventuais falhas da parte do 
usuário, instruindo-o em casos de erros mais severos.

Reversão de ações

As ações devem, sempre que possível, serem 
reversíveis, atenuando qualquer transtorno para o 
usuário e encorajando-o a continuar interagindo com o 
sistema.

Controle

Os usuários mais avançados e com tempo de uso maior
precisam ter a sensação de domínio sobre a ferramenta 
interativa, que deve lhes passar a sensação de que 
responde aos seus comandos.

Baixa carga de 
memorização

Deve haver simplicidade na composição da interface, de
modo que os elementos desta minimizem os esforços 
cognitivos e de memorização acerca de seu todo. 
Estruturar e equilibrar o layout e relacionar elementos 
em determinadas áreas permite uma memorização com 
menor esforço para o usuário.

Nielsen (1994)

Visibilidade do status do
sistema

O sistema deve sempre manter os usuários informados 
acerca do que está acontecendo, por meio de 
feedbacks apropriados e em tempo hábil.

Consistência e padrões

Usuários não devem ser surpreendidos por palavras, 
situações e ações diferentes que signifiquem a mesma 
coisa. Os elementos da interface devem seguir uma 
mesma convenção.

(Continua)
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Quadro 2.5 – Recomendações clássicas para interfaces adequadas ao usuário (Continuação)

Nielsen (1994)

Prevenir erros

Mesmo com a melhor das mensagens de erro, é 
necessário prevenir, em primeiro lugar, o problema que 
causa o erro, para que não precisem ser exibidas tais 
mensagens ao usuário.

Prover feedback

O sistema deve fornecer uma resposta para toda e 
qualquer ação efetuada pelo usuário. O feedback deve 
ser em maior ou menor detalhamento de acordo com o 
tipo de ação executada.

Reconhecer em vez de 
memorizar

Minimizar a carga de memória dos usuários fazendo 
objetos, ações e opções visíveis ou perceptíveis. O 
usuário não deve ter de lembrar da informação de uma 
parte para outra da navegação. Instruções sobre o uso 
do sistema devem estar visíveis ou fáceis de recorrer 
sempre que oportuno for.

Flexibilidade e eficiência
de uso

Aceleradores e atalhos podem muitas vezes aumentar a
velocidade da interação tanto para usuários experientes 
quanto para os inexperientes. O sistema deve propiciar 
um ambiente adequado para os dois casos.

Estética e design 
minimalista

A interface não deve conter informações que são 
irrelevantes ou raramente necessárias. Toda unidade 
extra de informação na interface compete com as 
informações relevantes e diminui a visibilidade relativa 
entre elas.

Auxiliar usuários a 
perceber, diagnosticar e
recuperar o sistema de 
erros

Mensagens de erro devem expressar uma linguagem 
simples (sem códigos), indicando precisamente o 
problema, e fornecendo sugestões construtivas para 
solucioná-lo.

Ajuda e documentação

Mesmo que o sistema seja tão bom que possa ser 
utilizado sem documentação, é fundamental prover 
ajuda e documentação. Qualquer que seja a informação,
deve ser fácil de ser encontrada, focada na tarefa do 
usuário, listando passos concretos para seguir e não ser
extensa.

Fonte: Adaptado de Shneiderman e Plaisant (1986) e Nielsen (1995)

Fica notório que a qualidade da informação é nutriente do design da interface

e, embora seu planejamento seja predominantemente esquemático e racional, faz

parte  de  um  processo  que  deve  considerar  as  necessidades,  características  e

subjetividades dos potenciais utilizadores. Portanto, é de suma importância que, no

processo  de  arquitetura  da  informação,  ocorram  avaliações  para  orientar  as

decisões  da  interface,  atendendo  à  sequência  de  projeto,  implementação  e

validação do design (DILLON, 2002). Esse processo de avaliação e validação requer

a voz ativa do usuário. Nesse sentido, a elaboração de protótipos pode auxiliar nas

tomadas de  decisão  na  arquitetura  da  informação,  considerando os  usuários  no

projeto da interface.
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2.6 PROTOTIPAGEM DA INTERFACE

A fase de prototipagem ou prototipação da interface é um passo essencial no

planejamento da interface. De acordo com Oliveira, C. (2013), através do protótipo:

[…]  você  poderá  ensaiar  como  as  coisas  acontecerão  em  cada
momento  de  interação  de  seu  produto  antes  de  efetivamente
construir  a  tela.  Descobrir  algo  errado  neste  momento  é  como
diagnosticar  uma doença  grave  logo  em seu início.  O  tratamento
pode ser muito mais eficiente do que se descoberto mais adiante em
sua vida.

Elaborar os protótipos da interface é uma atividade de planejamento ao longo

das  etapas  do  projeto  de  design,  e  que  pode  ser  útil  para  comunicar  com

objetividade a ideia que está sendo proposta. Warfel (2009) afirma que o processo

de prototipagem pode resultar em um leque numeroso de ideias para o projeto, com

a vantagem de perceber quais delas serão vantajosas e quais não serão levadas

adiante. O autor direciona a prototipagem para cinco finalidades:

• Tornar  a  comunicação  compartilhada: ter  uma  plataforma  comum  de

comunicação reduz os erros de interpretação sobre a ideia. Protótipos atuam

como uma linguagem visual comum para comunicação;

• Trabalhar através do design: protótipos são uma ótima maneira de realizar

o  trabalho  em  meio  às  soluções  de  design,  avaliando-as  e  vendo  quais

funcionarão, apontando os detalhes;

• Vender a ideia: protótipos funcionam como uma ferramenta para vender a

viabilidade técnica do conceito. Em alguns casos, o protótipo pode ser tão

eficiente  que  o  gestor  poderá  dizer  exatamente  como  a  ideia  pode  ser

construída;

• Testar a usabilidade: permite comunicar o conceito e fazer o tratamento de

dados para a decisão do design.

• Gerar  valor: uma vez  colocado  o  protótipo  nas  mãos  dos  usuários,  eles

enxergarão imediatamente  os  benefícios.  Irão  explorar  o  protótipo  por  um

determinado período, favorecendo a taxa de adesão/conversão do produto.

Bank (2014) considera que a atividade de prototipagem pode ser realizada

desde simples rascunhos até propostas mais refinadas. Reis (2004) apresenta esses
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diferentes níveis de prototipagem e as fases de design (Figura 2.12).

Figura 2.12 – Níveis de prototipagem de interface

Fonte: Reis (2004)

Para Reis, o protótipo de uma interface pode ser concebido em três níveis:

baixa, média e alta-fidelidade. O protótipo de baixa fidelidade é realizado nas fases

iniciais do design, através de rascunhos em papel (Figura 2.13).

Figura 2.13 – Rascunhos feitos à mão, conhecidos como sketches, são exemplos de protótipos

de baixa fidelidade

Fonte: Jones (2010). Disponível em: <http://webdesignledger.com/inspiration/18-great-examples-of-

sketched-ui-wireframes-and-mockups>. Acesso em 07 de junho de 2015.
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No  nível  de  média  fidelidade,  são  elaborados  protótipos  –  wireframes  –,

geralmente desenhados em computador (Figura 2.14). Nascimento (2013) descreve

que as  wireframes “apresentam a estrutura  e  o  conteúdo da interface,  definindo

peso, relevância e relação dos elementos, formando o layout  básico do projeto”,

porém, “não utilizam recursos gráficos avançados como cores ou fotografias”.

Figura 2.14 – Protótipos de média fidelidade ou wireframes

Fonte: Jesse Job. Disponível em <http://www.jessebob.com/portfolio>. Acesso em 07 de junho de

2015.

Reis  (2004)  acrescenta  que  os  protótipos  de  média  fidelidade  podem

apresentar recursos limitados de interação, como zonas clicáveis e transição entre

as telas, o que pode ser conseguido através programas de apresentação de slides,

por exemplo. São empregados principalmente na fase de arquitetura da informação. 

Uma das vantagens dos protótipos de baixa e média fidelidade é o aspecto

genérico dos elementos, que não direcionam o olhar do observador para estética da

interface. Em outras palavras, os usuários ou equipe de projeto tenderão a focar

menos em cores dos elementos,  por exemplo. Teixeira,  F.  (2016) lembra que os

sketches são essenciais  para  o  designer  quando este  se  encontra  na  análise  e

refinamento de detalhes específicos na interface,  muitas vezes observados após

encontros e sessões colaborativas.
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A prototipagem de alta-fidelidade, por sua vez, apresenta o aspecto próximo

da versão definitiva do produto. Pode ser aplicado nas fases de finalização e de

lançamento,  sendo  de  natureza  funcional  ou  somente  visual  para  fins

demonstrativos. No primeiro caso, requer a produção do código do sistema (e.g.,

website, intranet), o qual será aproveitado no produto final. (Figura 2.15).

Figura 2.15 – Protótipo de alta-fidelidade

Fonte: Design Crazed. Disponível em <http://designscrazed.org/creative-ui-designs>. Acesso em 07

de junho de 2015.

2.7 CONSIDERAÇÕES

Neste  capítulo,  foram  explanados  os  conceitos  e  características  de  uma

interface, apresentada como elemento mediador entre a tecnologia e o usuário. Além

disso,  observou-se  que  a  interface  atua  como  canal  pelo  qual  a  informação  é

transmitida,  significada  ou  ressignificada,  provocando  efeitos  de  sentido  e

conduzindo  o  comportamento  do  usuário.  Os  aspectos  intrínsecos  ao  seu

planejamento  (design),  como  a  linguagem  visual,  o  design  da  informação  e  a
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arquitetura da informação, denotam a complexidade de parâmetros que residem no

projeto  de  uma interface,  a  qual  deve sempre estar  pautada no contexto  e  nas

necessidades do usuário do produto. Posto isto, o capítulo a seguir apresenta esse

indivíduo – o usuário – como elemento norteador  do design,  compreendendo as

idiossincrasias dos sujeitos que interagem com um sistema.
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Capítulo 3. 

Usuário: elemento norteador
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3.1 EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

É  chamado  usuário  aquele  indivíduo  que  utiliza  determinado  produto  ou

sistema de interação. Em um ônibus, por exemplo, o motorista é usuário do veículo

que é seu instrumento de trabalho, assim como os passageiros são usuários do

serviço de transporte. O conceito de usuário não se aplica somente a pessoas: um

cachorro de estimação, que bebe água em uma vasilha adequada à sua postura, é

usuário  desse  produto.  Em  cada  situação,  os  usuários  possuem  necessidades

específicas  a  serem consideradas no design  de  um produto.  Como ilustrado no

exemplo do ônibus, verifica-se que um mesmo design pode possuir diferentes tipos

de  usuários,  afetando-os  direta  ou  indiretamente.  Em  um  atendimento  de

supermercado, por exemplo (Figura 3.1), não apenas o comprador é usuário de um

serviço, mas também atendente que opera no sistema; caso o sistema apresente

problemas,  isso  afetará  não  apenas  o  trabalho  do  atendente,  mas  também  a

expectativa de tempo do comprador, provocando diferentes efeitos na experiência

desses dois usuários.

Figura 3.1 – Um produto proporciona experiências diferentes de acordo com cada usuário

Fonte: Elaborado pelo autor

Esse conjunto de fatores demonstra que a experiência do usuário envolve

elementos  contextuais,  emocionais  e  idiossincrásicos,  particularidades  que

constituem  diretrizes  para  o  design.  Todavia,  ESSER  (2014,  p.  5)  afirma  que:

“mesmo quando não há designer, sempre vai haver design, e alguém definindo-o de

alguma  forma”.  Essa  colocação  sugere  que,  independente  da  participação  do

designer ocorrer ou não em determinado contexto, existe uma forma (design) na
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qual  um  produto  ou  serviço  foi  concebido,  e  esta  forma  despertará  diferentes

percepções sobre a experiência de uso desses canais. Assim, o que tende a causar

experiências positivas ou negativas para as pessoas é a qualidade do planejamento

do design que está  implícito.  Para  Abrahão,  Silvino e Sarmet  (2005,  p.  163),  “é

pertinente  indagar  se  é  possível  que  os  progressos  tecnológicos  resultem  em

facilidades de uso, favorecendo a interação e evitando atribuir aos usuários a ‘eterna

função de variável de ajustamento’”. De fato, não é raro escutar que o usuário tende

a se habituar, com o tempo, a determinado procedimento de uso de um produto: é

esta função de ajustamento que os autores questionam. Como lembra Oliveira, C.

(2014, p.  28):  “nós, designers, pensamos o mundo de uma maneira diferente de

nossos usuários”. Tal reflexão encontra eco na visão de Norman (2010, p. 18), o qual

afirma que “devemos projetar nossas tecnologias de acordo com o modo como as

pessoas  se  comportam,  não  como  nós  gostaríamos  que  se  comportassem”.

Considerando então que deva atender à complexidade do indivíduo, a experiência

do  usuário  envolverá  múltiplos  fatores.  Rogers,  Sharp  e  Preece  (2013,  p.  26)

corroboram  esse  raciocínio,  colocando  que  existem  efeitos  desejáveis  para  a

experiência do usuário com um sistema de interação. As características levantadas

pelas autoras indicam que componente emocional  está intimamente associado à

experiência do usuário (Quadro 3.1).

Quadro 3.1 – Características desejáveis da experiência do usuário 

• Satisfatória;
• Agradável;
• Divertida;
• Interessante;
• Útil;

• Motivadora;
• Esteticamente apreciável;
• Que incentive a criatividade;
• Compensadora;
• Emocionalmente adequada.

Fonte: Adaptado de Rogers, Sharp e Preece (2013, p. 26)

Garrett (2002, p. 21, tradução nossa) acrescenta que a experiência do usuário

pode  ser  visualizada  de  modo  sistêmico,  como  um  processo  incluído  no

desenvolvimento do design. 

O  processo  de  desenvolvimento  da  experiência  do  usuário  está
relacionada à garantia  de que nenhum aspecto da experiência do
usuário em seu site aconteça sem sua consciência e intenção. Isto
significa levar em conta todas as possibilidades e todas as ações que
o usuário gostaria de tomar e entender as expectativas dos usuários
a cada etapa do percurso.
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Enfatiza-se novamente o foco no usuário e nas suas necessidades. Nessa

perspectiva, Garrett propõe que o processo de planejamento de design seja dividido

em camadas, demonstradas na Figura 3.2 a seguir:

Figura 3.2 – Camadas de design envolvidas na experiência do usuário

 
Fonte: Garrett (2002, p. 30)

A Figura 3.2 apresenta cinco camadas que estão envolvidas no design de um

sistema web. As camadas vão de um nível abstrato ao concreto. Trata-se, então, de

um processo a ser realizado de baixo para cima. A camada de base refere-se à

estratégia de negócio ou do produto, que definirá a camada seguinte, o escopo do

projeto. O escopo fornecerá os conteúdos desejáveis para o sistema, configurando a

camada  de  estrutura.  No  nível  acima,  a  camada  esqueleto  fornece  as

esquematizações e planejamento da interface, que é encontrada na sua forma final

no nível da superfície.

Encontra-se  aqui  uma  explicação  para  os  designs  implícitos  –  aqueles

colocados por Esser (2014) nas linhas anteriores. Todos os produtos são dotados de

uma superfície, i.e., aquilo que as pessoas podem visualizar ou perceber. Porém, tal

superfície  pode  não  atender  a  uma estratégia  ou  oportunidade  de  modo eficaz.

Quando isso ocorre, tal produto pode não ter atravessado as camadas do processo

de  maneira  adequada,  produzindo  efeitos  indesejados  na  experiência  de  seus
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usuários. Essas camadas que antecedem a superfície são o design implícito que o

usuário  desconhece,  mas  o  percebe  em  seus  resultados.  Prosseguindo  com  o

princípio  das  camadas,  Garrett descreve  de  maneira  detalhada  as  atividades  e

entregas de design em cada um dos níveis supracitados (Figura 3.3).

Figura 3.3 – Conhecimentos envolvidos nas camadas de design da experiência do usuário

Fonte: Garrett (2002, p. 33)

Partindo do nível estratégico, estão as necessidades do usuário e os objetivos

do website ou sistema. No nível de escopo, estão contidos os requisitos de conteúdo

e especificações de funcionalidades. Acima, no nível estrutural, ocorrem os estudos

de arquitetura da informação e do design da interação. No nível esquelético, está

presente o design da informação e o design da interface, a qual encontra ápice no

design visual, na camada de superfície. Observa-se que há uma divisão entre as

atividades  de  cada  camada,  entre  projeto  (design)  e  (visual).  Ou  seja,  no  nível

estrutural,  por  exemplo,  o  design da interação é objetivamente tangível  e  visual,

enquanto a arquitetura da informação tende a ser mais projetual e esquemática.

Diante  do  modelo  apresentado  por  Garrett,  é  possível  perceber  que  a

experiência do usuário envolve fatores que muitas vezes não são enxergados no
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nível  da  superfície,  mas  que  afetam  diretamente  o  modo  como  o  sistema  se

comportará,  conduzindo  os  efeitos  emocionais  e  funcionais  que  os  usuários

vivenciarão. Alguns desses fatores, como a arquitetura da informação e o design

informacional, já foram apresentados e debatidos no capítulo anterior, no qual foi

dissertado  sobre  o  papel  da  interface.  Nos  tópicos  presentes  neste  capítulo,

pretende-se colocar os fatores relacionados especificamente aos usuários, e quais

papeis desempenham no processo de design.

3.2 OS PAPÉIS DO USUÁRIO: CENTRALIDADE E PARTICIPAÇÃO

Ao longo do processo de design, o usuário pode ocupar diferentes posições.

De  acordo  com  a  abordagem  adotada,  o  projetista  pode  direcionar  diferentes

métodos que estreitam ou distanciam o envolvimento do usuário do processo. Isso

não  significa  que  o  usuário  está  divorciado  do  projeto,  vez  que  redundaria  na

contradição apontada por  Esser  (2014),  mas a depender da abordagem, a ótica

sobre o usuário se modifica. Das abordagens mais enfatizadas, destacam-se duas a

serem consideradas para esta pesquisa: o design centrado no usuário (DCU) e o

Design Participativo.

3.2.1 DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO

A abordagem do DCU é realizada com foco nos utilizadores do produto, seja

ele um artefato físico ou digital. De acordo com Chaves, Bittencourt & Taralli (2013,

p. 215):

[…] o enfoque voltado para o ser humano ocorreu com o início dos
anos de 1950 quando os até então produtos produzidos em série e
com  características  funcionalistas,  pertencentes  à  era  industrial,
passaram  a  ser  considerados  bens  de  consumo,  informação  e
identidade.  Os  designers  perceberam  que  os  produtos  não  eram
coisas,  mas  que  tinham  se  tornado  então  práticas  sociais,
preferências e símbolos, e que os mesmos não atenderiam mais às
necessidades  de  usuários  racionais,  e  sim  de  compradores,
consumidores e determinados públicos.

De fato, durante a primeira metade do século XX, os produtos eram lançados

sem necessária adequação às limitações humanas.  Após o período da II  Guerra

Mundial, com a consolidação da ergonomia, os designers passam a projetar com

olhos voltados para necessidades específicas das pessoas (NIEMEYER, 2003, p.

13).  Em  tal  abordagem  centrada  no  usuário,  o  pensamento  cartesiano  e  o
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hermetismo industrial  deram lugar à subjetividade dos indivíduos utilizadores dos

produtos. Nesse conjunto complexo de aspectos de cada indivíduo, características

como  dimensões,  cores,  formas,  desejos  e  expectativas  preenchem  o  caráter

semiótico do design. Aprofundando-se nessa questão semântica, pode-se dizer que

o produto de design passa a ser pensado não apenas no seu sentido de existência

(função  primária),  mas  no  seu  significado  de  uso  (valor  agregado,  aspectos

emocionais etc.). De acordo com Niemeyer (2003, p. 14), “nas últimas décadas, a

importância da significação ganha crescente relevância no projeto de sistemas de

uso e nos sistemas de informação”.  Entretanto, não se trata de o DCU excluir o

quantitativo  em  favor  do  qualitativo:  nessa  abordagem,  a  racionalidade

complementa-se na subjetividade. 

O  produto  carrega  expressões  das  instâncias  de  elaboração  e
produção: cultura e tecnologia. Quando ele entra em circulação, além
de portar essas expressões, passa a ser também um elemento de
comunicação  –  não  só  portando  informações  objetivas,  mas
passando a ser suporte também de mensagens do usuário para si
próprio  e  para  outros.  (…)  Assim,  o  produto,  além  das  funções
prática,  estética  e  de  uso,  tem  a  função  significativa.  O  produto
difunde  valores  e  características  culturais  no  âmbito  que  atinge.
(Niemeyer, 2003, p. 14)

Pode-se inferir que o design centrado no usuário requer entendimento claro

dos aspectos culturais  do público para o qual  se projeta.  Santa Rosa e Moraes

(2012,  p.  30)  ressaltam  que:  “os  designers  precisam  compreender  e  incorporar

atributos e convenções culturais da comunidade para a qual o projeto está sendo

desenvolvido”. Portanto, um projeto centrado no usuário enfatiza o usuário em uma

abordagem na qual as ações orbitam em torno dele (Figura 3.4).

Figura 3.4 – Design centrado no usuário

Fonte: Elaborado pelo autor
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No tocante à abrangência do conceito,  no ano de 2010 foi  promulgada a

norma ISO 9241-210, na qual estão contidos uma série de princípios e atividades

para  o  design  centrado  no  usuário  (INTERNATIONAL  ORGANIZATION  FOR

STANDARDIZATION, 2010). De acordo com a ISO, os princípios de design centrado

no usuário combinam diretrizes da ergonomia e diretrizes de usabilidade (conceitos

que serão abordados nos tópicos seguintes). O Quadro 3.2 destaca algumas das

diretrizes contidas na norma.

Quadro 3.2 – Principais diretrizes da ISO 9241-210 para design centrado no usuário

• Orientações sobre usabilidade;
• Apresentação da informação;
• Requisitos para tela;
• Requisitos para teclado;
• Requisitos para dispositivos sem teclado;

• Menus;
• Comandos;
• Orientações sobre usuário;
• Estação de trabalho e postura.

Fonte: International Organization for Standardization (2010)

Observa-se  que  o  design  centrado  no  usuário  compreende  o  produto  de

maneira abrangente, observando o contexto no qual a interação ocorre. Por esse

motivo, a ISO prevê recomendações para a estação de trabalho, como diretrizes

posturais  e de leiaute do ambiente,  que influenciam diretamente na atividade do

usuário  com o sistema de interação.  Rubin  (1994)  complementa  essa discussão

teórica, apontando três princípios básicos para o DCU (Quadro 3.3):

Quadro 3.3 – Três princípios básicos do design centrado no usuário

1
O foco deve estar sempre 
no usuário e sua respectiva
tarefa

Implica em ir além da identificação e categorização dos 
usuários, requerendo estreito contato com estes e o 
designer, ao longo do ciclo de vida do produto. A 
finalidade é obter informações sistemática e 
estruturadamente.

2
A utilização do produto 
deve ser mensurada de 
modo empírico

O foco deve ser a coleta de dados sobre o 
comportamento do usuário, verificando a curva de 
aprendizado de uso do produto com usuários reais.

3
O produto deve ser 
elaborado, modificado e 
testado repetidamente

As mudanças não devem ser superficiais ou estéticas, 
exigindo rigor nos testes e validação do produto, por 
meio de modelos que permitam repensá-lo.

Fonte: Baseado em Rubin (1994)

Portanto,  a  abordagem  centrada  no  usuário  apresenta  um  procedimento

sistemático  e  analítico,  envolvendo a  compreensão do usuário,  do  produto  e  do

contexto  no  qual  a  interação  entre  eles  ocorre.  Possibilita  a  geração  de  muitas
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informações, o que pode fornecer os contornos do problema e enriquecer o projeto

com critérios norteadores. Porém, é importante perceber que, por se tratar de uma

abordagem substancialmente documental, o tempo dispendido nos relatórios, testes

com  os  usuários  e  outras  atividades,  sua  adoção  nas  empresas  ainda  requer

habilidade do designer em justificar os ganhos do DCU (AGNER e MORAES, 2002).

Do ponto de vista da gestão do projeto, é preciso equilibrar a aplicação das técnicas

de acordo com o contexto do trabalho, alinhando o escopo do cliente aos escopos

do projeto e do produto (SOTILLE et al., 2014, p. 24-25).

3.2.2 DESIGN PARTICIPATIVO

É preciso destacar que o usuário, enquanto elemento norteador do design,

pode  desempenhar  não  apenas  a  função  de  sujeito  da  pesquisa,  mas  também

exercer voz ativa no processo de design, como co-designer. De acordo com Santa

Rosa e Moraes (2012),  a abordagem centrada no usuário, embora consiga obter

dados fundamentais para o design, não atinge em plenitude o nível tácito do usuário,

isto  é,  aquele  conhecimento  implícito  e  difícil  de  ser  verbalizado  ou  descrito.

Habitualmente, muitos técnicos em interação humano-computador tendem a deixar

de lado esses valiosos dados. Para ampliar o alcance qualitativo e desenhar com

mais destreza a silhueta dos usuários envolvidos no projeto, surgiu na Escandinávia

o conceito de design participativo, entre as décadas de 1960 e 70. De acordo com

os autores, a principal diferença do design participativo para o design centrado no

usuário, é que:

O envolvimento dos usuários vai muito além da experimentação ou
teste  de  alternativas  de  design,  ou  da  participação  de  métodos
qualitativos para medida da satisfação, facilidade ou aceitação. No
design  participativo,  os  usuários  podem  participar  do  projeto  de
design como se fizessem parte da equipe de design. (SANTA ROSA
e MORAES, 2012, p. 17-18)

Desse modo, no design participativo há uma cooperação entre designers e

usuários,  resultando  em soluções  pensadas  a  partir  da  visão  de  especialistas  e

também dos utilizadores (de fato ou em potencial) do produto (Figura 3.5).
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Figura 3.5 – Design participativo

Fonte: Elaborado pelo autor

Os autores  recomendam que os  grupos  de  usuários  participantes  tenham

períodos  limitados  de  participação  no  projeto,  uma  vez  que  o  convívio  com  os

designers pode influenciar na sua forma de pensar ao longo do processo. A fim de

evitar  vieses,  a  equipe  de  design  deve  encerrar  ciclos  do  grupo  de  usuários  e

selecionar novos participantes (SANTA ROSA e MORAES, 2012, p. 22-24). Pondera-

se  que  tal  prática  pode  se  tornar  um fator  limitador  da  abordagem:  a  troca  de

usuários  implica  em  reapresentar  o  projeto  aos  novos  usuários  participantes  e

construir novamente o entrosamento da equipe, afetando o tempo das atividades.

Por isso, recomenda-se uma frequência reduzida de trocas dos representantes de

usuários no projeto. Destacam-se, ainda, as particularidades desses dois membros

da equipe de design participativo, os designers e os usuários (Quadro 3.4).

Quadro 3.4 – Particularidades de percepção entre usuários e designers

Os usuários não são designers Os designers não são usuários

•  Não é razoável esperar que eles venham 
com ideias de design a partir de um esboço. 
Entretanto, eles são muito bons na reação a 
soluções de interface das quais não gostem,
ou que não funcionariam na prática.

•  Para obter benefícios completos do 
envolvimento do usuário, é necessário 
apresentar esses sistemas de design 
sugeridos numa forma que os usuários 
possam compreender.

•  Em vez de volumosas especificações do 
sistema, desenhos de interfaces, 
preferencialmente na forma de protótipos, 
devem ser empregados para esse propósito.

•  O erro mais comum entre os 
desenvolvedores seria fazer duas 
pressuposições apressadas: primeiro, que 
todos os usuários são iguais; segundo, que 
todos os usuários são iguais ao próprio 
desenvolvedor.

•  A forma com a qual um usuário reconhece, 
interpreta, pensa e interage com o sistema, 
na maioria das vezes, é diferente do 
profissional que concebe o sistema.

•  Existem reações psicológicas e fisiológicas 
que fogem ao controle da razão, tornando 
impossível a incorporação do papel de 
usuário.

Fonte: Adaptado de Santa Rosa e Moares (2012, p. 24-25)
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Dessa  maneira,  é  necessário  que  o  designer  compreenda  o  usuário  não

apenas a partir das documentações geradas pela coleta de dados, mas através dos

conhecimentos  tácitos  do  usuário,  que  podem trazer  novas  perspectivas  para  o

levantamento de problemas e soluções de design.

Verificaram-se  as  diferenças  entre  as  abordagens  de  design  centrado  no

usuário e design participativo. Nesta pesquisa, foi proposta uma combinação entre

as técnicas fornecidas pelas duas abordagens, integrando-as de acordo com a fase

do projeto. Adiante, seguem reflexões sobre a usabilidade e suas implicações na

experiência do usuário.

3.3 USABILIDADE

Usabilidade pode ser entendida como a facilidade e satisfação de uso de um

determinado produto ou sistema de interação. Mais detalhadamente, a norma ISO

9241-11  (INTERNATIONAL  ORGANIZATION  FOR  STANDARDIZATION,  1998),

apresenta o conceito de usabilidade como: “A facilidade com a qual um produto pode

ser usado por usuários específicos para atingir determinados objetivos com eficácia,

eficiência e satisfação em um contexto específico”. Ao olhar com atenção para esta

definição,  podem  ser  considerados  pelo  menos  três  aspectos  que  envolvem  a

usabilidade: o contexto, o usuário e os objetivos.

Figura 3.6 – Aspectos inerentes à usabilidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Como ilustra a Figura 3.6, um produto que atende aos critérios de usabilidade

deve considerar um contexto específico no qual o usuário está inserido; este, por

sua vez, utiliza o produto para atingir determinados objetivos. Um fator influencia o

outro, impondo que a usabilidade do produto compreenda os três aspectos. Todavia,

Weinschenk (2010) aponta que, mesmo em um contexto similar,  um conjunto de
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usuários pode apresentar  diferentes formas de pensar  e agir,  o  que corrobora a

norma ISO supracitada, que prevê a especificidade não apenas do contexto e dos

objetos dos usuários, mas deles próprios na sua individualidade. Dessa maneira, o

designer  precisa identificar  nos usuários os diversos aspectos que o sistema de

interação  lhes  afetará:  motor,  psicológico,  social,  entre  outros  –  fatores  que

acarretarão diretamente na usabilidade. Rocha e Baranauskas (2003, p. 94) afirmam

que, para compreensão desses aspectos, é necessário discernir entre os diferentes

modelos mentais que cada indivíduo possui.

Modelos mentais (MM) são explicados pela Psicologia Cognitiva com
respeito  a  sua  estrutura  e  função  no  raciocínio  humano  e  no
entendimento  de  linguagem.  São  representações  analógicas,  ou
combinações  de  representações  analógicas  e  proposicionais;  são
relacionados  a  imagens,  embora  diferentes  destas.  Ingenuamente
poderia ser feita a seguinte analogia: enquanto uma imagem é uma
tomada (um quadro) num filme, um modelo mental seria um pedaço
desse filme.

De modo geral, cada pessoa possui um modelo mental e este influencia a sua

compreensão de mundo e da realidade com a qual interage: ambientes, artefatos,

pessoas. Este modelo mental é acionado quando “nos é requerido fazer inferências

ou previsões a respeito de determinado assunto” (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003,

p. 95). É através de um modelo mental que uma pessoa formula uma explicação

sobre como chegar a determinado endereço, lembrando dos pontos de referência,

casas ou prédios  e  detalhes que formam um modelo  sobre  aquele  determinado

lugar. Por esse motivo, existem diferentes formas de se explicar o endereço de um

local  específico.  Assim,  um modelo  mental  é  como um recorte,  algo  incompleto

sobre experiências idiossincrásicas daquele sujeito com o espaço,  objeto ou seu

semelhante. Trata-se, então, de uma parte essencialmente subjetiva que constitui o

modo  como  as  pessoas  pensam  e  percebem  algo.  Nesse  sentido,  as  autoras

descrevem dois tipos de modelos mentais:

• Estrutural: o usuário compreende como o produto ou sistema foi concebido e

as partes que o integram;

• Funcional: o usuário conhece os procedimentos de uso de um determinado

produto.
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Imaginemos que um morador acaba de instalar no teto de sua residência uma

lâmpada recém-comprada. Ao apertar o interruptor,  caso a lâmpada não acenda,

esse indivíduo poderá inferir e reagir de diferentes maneiras, de acordo com o seu

modelo  mental.  Poderá  suspeitar  apenas que  a  lâmpada  veio  está  com defeito.

Porém, se desconhecer a tensão elétrica (“voltagem”)  da sua residência,  poderá

ignorar o fato de a lâmpada ter queimado ao receber uma corrente inadequada. Ao

interagir com o interruptor, o usuário está efetuando um procedimento de uso de

acordo com seu modelo mental: foi-lhe introduzido à memória que ao ser acionado o

botão, as lâmpadas acendem – um modelo mental funcional. Ao se deparar com os

problemas  de  funcionamento,  esse  usuário  recorrerá  ao  seu  modelo  mental

estrutural, o qual determinará as percepções e decisões que ele tomará.

Figura 3.7 – Interruptor atua como uma interface

Fonte: Disponível em: <http://blog.iguanafix.com.ar/wp-content/uploads/2014/03/interruptordeluz.jpg>.

Acesso em 04 de julho de 2015.

Aprofundando nas questões de interação, pode-se considerar o interruptor da

Figura 3.7 como uma interface de uma estrutura elétrica, que interrompe a corrente

elétrica  (liga  e  desliga)  de  determinado  ponto  da  residência.  Porém,  embora  o

usuário  interaja  com tal  interface,  o  resultado  esperado  não  está  nela,  mas  no

ambiente – i.e, contexto – no qual ele se encontra. Por isso, a interface do interruptor

cumpre papel  secundário,  pois apresenta as mudanças de estado – como a cor

vermelha, que indica que o ponto foi interrompido (luz apagada). Trata-se, então, de

uma interface de controle. Não é o interruptor o objetivo principal do usuário, pois se
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a lâmpada não acender, o descontentamento tenderá a cair primeiro sobre ela. 

Considera-se, portanto, que usuário está lidando com dois produtos em uma

única interação: um artefato de controle e outro principal, que é a lâmpada, que deve

clarear o ambiente. Uma interface é utilizada para atuar sobre outra. O resultado

esperado para o interruptor é acender a lâmpada. Já o resultado desejado para a

lâmpada é que se acenda. A usabilidade permeia todo esse processo, pois o usuário

julgará o problema de acordo com seus modelos mentais, funcionais e estruturais,

afetando sua ótica sobre o produto, o contexto e os efeitos resultantes.

Isso  se  aplica  à  interação  homem-computador.  Um  exemplo  de  como  a

usabilidade  de  um  produto  pode  interferir  na  usabilidade  de  outro  é  o  mouse:

qualquer dificuldade em seu manuseio acarretará em interrupções na interface do

cursor que aparece no ecrã do computador, problema que se estende ao touchpad

(mouses para  notebooks),  quando o usuário clica acidentalmente em um item da

navegação enquanto desejava apenas deslizar o cursor pela interface (Figura 3.8).

Figura 3.8 – Mouse convencional e touchpad

Fonte: Disponível em: <http://www.fitgirlpersonaltraining.com/fitgirlblog/wp-

content/uploads/2011/01/computer-mouse.jpg> e <http://blog.netflowdevelopments.com/wp-

content/uploads/2011/03/touchpad.jpg>. Acesso em 11 de julho de 2015.

Situações como as dos exemplos acima demonstram que, em usabilidade,

procura-se equilibrar aspectos objetivos, como eficiência de uso e desempenho da

atividade, e aspectos subjetivos, como a percepção e satisfação do usuário. De um

lado, a interface do produto precisa ter coesão em seu planejamento funcional; do
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outro,  deve considerar  os aspectos  humanos,  reconhecendo o usuário  nos seus

diferentes níveis – sejam físicos ou cognitivos – e seus modelos mentais. Nesse

sentido,  é  importante  enfatizar  o  papel  do  affordance,  i.e.,  como a  interface  do

produto se apresenta o usuário, sugerindo como deve ser utilizada e oferecendo os

feedbacks adequados (Norman, 1988).

Ao confrontar tais evidências com aquilo que é preconizado na ISO 9241-11,

verifica-se  que  a  usabilidade  é  um  conceito  que  transita  entre  o  funcional  e  o

emocional,  os  quais  atuam em simbiose  durante  a  interação  do  usuário  com a

interface do produto.

3.3.1 PROJETANDO PARA E COM OS USUÁRIOS

Torna-se necessário, então, conhecer o usuário para o qual a interface está

sendo  projetada,  entendendo  as  suas  percepções,  objetivos  e  frustrações,  para

avaliar se o design está adequado à realidade do usuário. Isso requer do designer

alto  grau de empatia  ao  longo desse processo,  para  que ele  possa visualizar  o

problema a  partir  das  óticas  que o  usuário  lhe  fornece  –  posto  que o  designer

também possui  seu próprio modelo mental  (Santa Rosa e Moraes, 2012).  Esses

dados  podem  ser  obtidos  de  maneira  direta  ou  indireta  através  de  diferentes

maneiras. Aqui, descrevem-se três técnicas empregadas nesta pesquisa:

• Questionário;

• Entrevistas;

• Avaliações cooperativas.

Tais  técnicas  foram  consideradas  para  a  investigação  pela  natureza  de

abordagem que estas permitem, i.e., estruturada, semiestruturada e orientada.

3.3.1.1 Abordagem estruturada: compreendendo a opinião dos usuários por 

meio de questionários

Um  questionário  é  “um  conjunto  de  questões,  feito  para  gerar  os  dados

necessários para se atingir os objetivos do projeto” (PARASURAMAN, 1991  apud

CHAGAS, 2000). Considera-se que a elaboração de questionários é uma tarefa que

requer  minucioso  planejamento.  Chagas  (2000)  constata  que  não  há  uma
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metodologia única para formulação de questionários, mas que existem uma série de

recomendações de teóricos acerca do assunto. O autor apresenta as características

principais que um questionário deve apresentar:

• Identificação do respondente: um espaço no início do questionário, para o

respondente informar o seu nome. Seus dados gerais devem ser colocados

ao final, para evitar vieses;

• Solicitação  de  cooperação: apresentação  sobre  o  que  é  o  trabalho  e

esclarecimento  sobre  os  impactos  deste  (especialmente  para  os

respondentes);

• Instruções: textos  sucintos  e  claros  ao  nível  de  entendimento  do

respondente;

• Informações solicitadas: i.e., aquilo que se pretende coletar;

• Informações  de  classificação  do  respondente: dados  mais  específicos

sobre o indivíduo, que devem estar posicionados ao final,  pois, segundo o

autor, ao ter seus dados revelados no início do instrumento, o entrevistado

pode incorrer na distorção interpretativa das questões apresentadas a ele e,

consequentemente, das respostas que fornecerá.

De acordo com Chagas, para elaborar um questionário, o pesquisador deve

estabelecer  uma  conexão  entre  o  instrumento  e  as  hipóteses  ou  objetivos  da

investigação. Além disso, é importante dimensionar a população a ser pesquisada e

verificar quais os métodos de análise estão disponíveis par ao tratamento dos dados

resultantes.  Nesse  sentido,  é  fundamental  definir  o  conteúdo  de  cada  pergunta

contida no questionário, de acordo com aquilo que se pretende verificar: crenças,

fatos,  sentimentos,  identificar  padrões  de  ação  e  comportamento  presentes  ou

passados. Para o autor, é importante fazer reflexões, como: “a pergunta é realmente

necessária? Qual a sua utilidade?”, como demonstrado no Quadro 3.5.
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Quadro 3.5 – Recomendações para elaboração de questionários

• O assunto exige uma pergunta separada, ou pode
ser incluído em outras perguntas?

• Existem outras perguntas que já incluem 
adequadamente este ponto?

• A pergunta é desnecessariamente minuciosa e 
específica?

• Várias perguntas são necessárias sobre o assunto
desta pergunta ou uma é o suficiente?

• Todos os aspectos importantes sobre este tópico 
serão obtidos da forma como foi elaborada a 
pergunta?

• Em perguntas de opinião, interessa saber os 
graus de favorabilidade/desfavorabilidade, ou 
basta saber se é a favor ou contra?

• As pessoas têm a informação necessária para 
responder a pergunta?

Fonte: Adaptado de Chagas (2000)

É importante  que  dois  assuntos  complexos  não  estejam em uma  mesma

pergunta, assim como o uso de abreviaturas não é aconselhado. Chagas recomenda

que  os  questionários  passem por  um pré-teste,  seguindo  as  etapas  básicas  de

elaboração do questionário propostas pelo autor (Figura 3.9).

Figura 3.9 – Etapas de elaboração de um questionário

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Chagas (2000)

Cada passo na formulação do instrumento funciona como um afunilamento,

no qual se considera o que pretende ser investigado (conteúdo), a forma como se

deseja que os usuários respondam (e.g., perguntas abertas ou fechadas), a revisão

dos textos de cada questão, a sequência das perguntas e a apresentação final do

questionário (leiaute). Brandão (2012) constata que as etapas de planejamento de

um questionário possibilitam a redução de esforço do participante,  assegura que

todos  os  temas  de  interesse  do  pesquisador  sejam abordados  numa  sequência

fluida,  a  qual  manterá o interesse do respondente  em preencher  o questionário.

Desse modo, “a ferramenta deve funcionar como um diálogo, onde cada pergunta

revela uma informação sobre o respondente e provê dados para o pesquisador”

(BRANDÃO, 2012,  p.  10).  Brandão observa que a ordem das questões provoca
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diferentes percepções para o participante, e aconselha direcionar as perguntas nas

seguintes perspectivas:

• Do mais geral para o mais específico;

• Do menos delicado para o mais delicado;

• Do menos pessoal para o mais pessoal.

Assim,  as  perguntas  iniciais  servem  para  estabelecer  a  confiabilidade  do

questionário  perante  seu  respondente.  Essa  dinâmica  é  conhecida  como

aproximação em funil, na qual as questões principais são precedidas por questões

filtro.  Assim,  quando  um  participante  manifesta  uma  opinião  em  determinada

questão filtro, a sua resposta servirá para verificar se o perfil daquele respondente é

adequado para a investigação. Brandão destaca alguns ritos de investigação que

dão tom de confiabilidade na investigação. Primeiramente, uma folha de introdução

ao questionário, contendo explicações sobre a pesquisa – similar à solicitação de

cooperação de Chagas (2000). Em seguida, um termo de aceite em participar da

pesquisa,  assinado  pelo  respondente.  Finalmente,  o  questionário,  com  a

estruturação e apresentação definidos. Brandão destaca que o questionário precisa

ser persuasivo, conquistando o respondente ao longo de seu preenchimento. Por

esse motivo, além das recomendações de Chagas (2000), Brandão destaca que a

introdução do questionário, além das explicações e instruções iniciais, deve conter o

tempo  estimado  de  preenchimento,  além  dos  dados  de  contato  do

pesquisador/instituição (BRANDÃO, 2012, p. 25).

A aplicabilidade dos questionários no estudo da usabilidade de sistemas de

interação é recomendada por vários especialistas. Ferreira (2002) considera que os

questionários podem ser aplicados tantos em fases preliminares da investigação,

para identificação dos perfis de usuário, como para informar a satisfação de uso de

um  determinado  sistema,  durante  os  testes  de  usabilidade.  A  utilidade  dos

questionários pode variar de acordo com a natureza dos dados coletados para a

pesquisa, que pode ser de ordem qualitativa ou quantitativa. Para Silva (2011):

As  pesquisas  qualitativas  têm  caráter  exploratório:  estimulam  os
entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema, objeto
ou  conceito.  Elas  fazem  emergir  aspectos  subjetivos,  atingem
motivações  não  explícitas,  ou  mesmo  não  conscientes,  de  forma
espontânea.  As pesquisas quantitativas são mais  adequadas para
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apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados,
pois  utilizam  instrumentos  padronizados  (questionários).  São
utilizados quando se sabe exatamente o que deve ser perguntado
para  atingir  os  objetivos  da  pesquisa.  Permitem  que  se  realizem
projeções  para  a  população  representada.  Elas  testam,  de  forma
precisa, as hipóteses levantadas para a pesquisa e fornecem índices
que podem ser comparados com outros.

3.3.1.2 Abordagem semiestruturada: dialogando com os usuários por meio de 

entrevistas

A entrevista é um processo de interação social, na qual o pesquisador pode

obter informações dos sujeitos, abordando-os por meio de um roteiro de assuntos

em torno de um tema (Haguette, 1995). De acordo com Lima, Almeida e Lima (1999,

p. 133), em uma entrevista semiestruturada, “o informante tem a possibilidade de

discorrer  sobre  suas  experiências,  a  partir  do  foco  principal  proposto  pelo

pesquisador;  ao  mesmo  tempo  que  permite  respostas  livres  e  espontâneas  do

informante”. 

As  entrevistas  permitem  uma  maior  compreensão  de  como  os  usuários

percebem o produto, de acordo com suas experiências de uso e também de vida.

Haguette (1995, p. 73) lembra que:

Temos que reconhecer que estamos recebendo meramente o retrato
que o informante tem de seu mundo, cabendo a nós, pesquisadores,
avaliar  o  grau  de  correspondência  de  suas  afirmações  com  a
“realidade objetiva”, ou factual.

Indica-se  o  uso de gravador  de  áudio  ou vídeo para  maior  apuração dos

dados  pós-entrevista  (BELEI  et  al.,  2008,  p.  189).  Com  o  material  gravado,  o

pesquisador poderá recorrer a este, pausando e verificando os trechos importantes,

reforçando-os com as anotações registradas durante a entrevista. As autoras ainda

trazem as seguintes recomendações ao entrevistador:

Um bom entrevistador é aquele que sabe ouvir, mas ouvir de forma
ativa,  demonstrando ao entrevistado que está interessado em sua
fala,  em  suas  emoções,  realizando  novos  questionamentos,
confirmando  com  gestos  que  o  ouve  atentamente  e  que  quer
compreender suas palavras, mas sem influenciar seu discurso. Ele
aprofunda o relato o participante e mostra atenção sobre detalhes
importantes.  Além de  ouvir,  o  pesquisador  precisa  ficar  atento  às
expressões  utilizadas  pelo  entrevistado,  pois  ele  pode  simular
palavras  e  conceitos  que  não  são  utilizados  no  seu  dia  a  dia,
tentando mostrar aquilo que ele acha que o entrevistador quer ouvir.
É  por  isto que nem tudo deve ser  entendido como verdade,  mas
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pode e deve ser analisado frente aos demais discursos e conceitos
que embasam o trabalho […] Terminada a entrevista o pesquisador
agradece o recebimento das informações e se coloca à disposição
para  esclarecimento  de  dúvidas  ou  recebimento  de  sugestões.
Posteriormente  realiza  a  transcrição,  de  preferência  em  ambiente
silencioso e distante da circulação de outras pessoas. (BELEI et al.,
2008, p. 190).

3.3.1.3 Abordagem orientada: sessões de avaliação cooperativa

A  avaliação  cooperativa  (AC)  tem  como  principal  característica  o  nível

participativo  dos  usuários  no  processo  de  avaliação  da  interface.  Melo  e

Baranauskas (2006, p. 450) definem a técnica com base na compreensão teórica de

Monk et al. (1993) e Müller et al. (1997): “é uma prática participativa para apoiar a

avaliação, oferecendo logo um feedback, em ciclos iterativos e rápidos de design”. A

avaliação  cooperativa  desempenha  um  papel  complementar  na  avaliação  da

interface,  combinando-se  com outras  (e.g.,  heurística,  teste  de  usabilidade etc.).

Santa Rosa e Moraes (2012, p. 94) recomendam a técnica para “estágios relativos a

testes de protótipos ou redesign de sistemas”. A atividade consiste em convocar um

usuário por vez para realizar “tarefas representativas ao universo do público-alvo,

enquanto explicam e verbalizam ao designer ou pesquisador, o que estão pensando

ou fazendo a respeito da tarefa, dos elementos da interface, da navegação e do

modelo de interação”. Esse aspecto participativo é similar à avaliação exploratória

proposta por Rubin (1994),  pois permite a interação entre usuário e pesquisador

durante a realização de tarefas, ação conhecida como “thinking aloud” (pensando

alto). No entanto, Santa Rosa e Moraes (2012) destacam que os usuários tendem,

com o tempo, a se compenetrar nas atividades e se esquecem de verbalizar o que

estão fazendo ou pensando, exigindo que pesquisador estimule a conversa através

de perguntas sobre o que ele está realizando ou deseja realizar naquele momento,

entre outras.
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3.4 CONSIDERAÇÕES

O  foco  nas  necessidades  dos  indivíduos  utilizadores  dos  sistemas  de

interação e a preocupação em observá-los dos mais diferentes ângulos deve ser

prática constante no projeto de interfaces. Por meio do entendimento de quem é o

usuário e suas especificidades, o designer pode definir os critérios delimitadores do

escopo do projeto, os quais nortearão o processo de decisões de design. Em muitos

momentos, tais decisões devem ser pautadas naquilo que é necessário e do que o

usuário  precisa,  muito  mais  do  que  aquilo  que  ele  almeja,  embora  tais  pontos

encontrem interseções.

Muitos  sistemas,  porém,  não  são  elaborados  sob  o  ponto  de  vista  das

necessidades  dos  usuários  e,  por  esse  motivo,  os  modelos  navegacional  e

informacional  comprometem a qualidade da experiência destes.  A usabilidade se

apresenta  como  resposta  a  essas  questões,  propondo  estudos  que  possibilitem

verificar as adequações e o quão usável é um determinado sistema, por meio de

métricas,  indicadores,  observações  e  diversas  técnicas  que  explicitam  aspectos

tácitos dos usuários. 

Considerando a participação do usuário, como parte interessada mas também

integrante  do  projeto,  permite-se  ao  pesquisador  maior  aprofundamento  em

questões  não  percebidas  nas  análises  técnicas.  Uma  vez  compreendida  a

experiência de tais usuários e suas indagações, direciona-se o processo com maior

adequação  às  suas  realidades.  Por  esse  motivo,  a  interface  é  apenas  uma

mediadora, uma facilitadora no processo da interação, mas esta deve ter o usuário

como seu principal norteador.

Esta pesquisa de mestrado buscou escutar  a voz do usuário  ao longo do

processo, considerando o autorrelato e a opinião, que, de acordo com Tullis e Albert

(2008) podem ser adotados como métricas de usabilidade, e mensurados por meio

de  índices  de  satisfação.  No  capítulo  a  seguir,  desenvolvem-se  os  tópicos  da

metodologia  e  técnicas  adotadas,  bem  como  os  resultados  alcançados  nesta

investigação.
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Capítulo 4. 

Investigação
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4.1 OBJETO DE ESTUDO: SIPAC

O Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio,  Administração e Contratos

(SIPAC)  é  um  sistema  desenvolvido  pela  Superintendência  de  Informática  da

Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (SINFO-UFRN).  Trata-se  de  um

sistema de alta importância nas atividades-meio da instituição, sendo utilizado não

apenas pela UFRN, mas por cerca de outras 30 instituições da rede de cooperações

da Universidade,  sendo  sua  maioria  formada também por  instituições  de  ensino

superior, porém contemplando ainda outros órgãos do governo, como delegacias,

institutos federais, entre outros. De acordo com a SINFO, em a página eletrônica:

No SIPAC, cada unidade administrativa possui seu orçamento e a
autorização  de  qualquer  despesa,  por  unidade,  deverá  ocorrer,
previamente, neste sistema, antes mesmo de ser executada no SIAFI
[Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  do  Governo
Federal]. Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC
controla  e  gerencia:  compras,  licitações,  boletins  de  serviços,
liquidação de despesa, manutenção das atas de registros de preços,
patrimônio,  contratos,  convênios,  obras,  manutenção  do  campus,
faturas, bolsas e pagamento de bolsas, abastecimento e gastos com
veículos,  memorandos eletrônicos,  tramitação de processos dentre
outras  funcionalidades.  Por  tudo  isso,  esse  sistema  representa
grande  avanço  para  a  administração  universitária,  uma  vez  que
permite  o  controle  refinado  dos  procedimentos  administrativos,  os
vinculando,  inclusive,  ao  orçamento  distribuído  no  âmbito  interno.
(SINFO, 2010)

4.1.1 MÓDULOS

O  SIPAC  é  formado  por  módulos,  isto  é,  partes  separadas  que  realizam

tarefas bem definidas, e interagem com o sistema a fim de que ele possa executá-

las, por meio de sua arquitetura tecnológica. Reche e Vivaldini (2013) explicam que

módulos são muito comuns em sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), com

os quais as organizações gerenciam seus recursos logísticos, como suprimentos,

fornecedores, entre outros. Os módulos permitem flexibilidade para a instituição que

adota  o  sistema,  uma  vez  que  podem  ser  adaptados  de  acordo  com  suas

necessidades.  No  Quadro  4.1  estão  destacados  os  módulos  utilizados  pela

universidade.
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Quadro 4.1 – Módulos do SIPAC

Módulo Descrição

Acesso à informação
Responsável pelo controle dos pedidos e recursos solicitados através do 
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão.

Atendimento de requisições

Oferece aos setores da UFRN operações para que sejam acompanhadas e 
liberadas as requisições de materiais, diárias, suprimentos de fundos, 
hospedagem, passagem, materiais informacionais, biblioteca, serviços e 
auxílio financeiro, facilitando a operação e o controle dessas requisições.

Almoxarifado

Dá suporte aos almoxarifados setoriais e ao almoxarifado central da UFRN, 
controlando seus estoques e as requisições por eles atendidas. O atendimento
de uma requisição provoca baixa no estoque. Através desse módulo também 
são emitidos relatórios e cadastrados materiais.

Auditoria e controle interno

Dá suporte ao setor correlato no controle de envio de Relatórios de Órgãos de 
Auditoria (TCU, CGU) e recebimento de respostas/providências das unidades 
interessadas. O módulo permite também a geração de Relatórios de Gestão 
para resposta aos Órgãos de Auditoria ou análise interna.

Biblioteca
Permite aos servidores da biblioteca central e os das bibliotecas setoriais, 
realizarem solicitações de compra e cadastrarem materiais, cadastrarem notas
fiscais, emitirem relatórios, realizarem consultas etc.

Boletim de Serviços
Possibilita, de forma prática e dinâmica, a solicitação e a autorização para 
publicação de informativos e de boletins de serviços.

Bolsas
Permite a gerência de atividades relacionadas às bolsas e aos bolsistas, 
oferecendo uma interface dinâmica para: inclusão e análise de solicitações de 
bolsas, exclusão de bolsas atendidas e visualização de bolsas vigentes etc.

Catálogo de materiais
Através deste módulo é possível cadastrar materiais, solicitar um cadastro de 
material, bem como atender, negar ou retornar essas solicitações.

Compra de materiais 
informacionais

Tem a função de gerenciar a aquisição de materiais informacionais, como 
livros, periódicos, dentre outros, além monitorar o fornecimento.

Compras
Oferece, aos usuários dos setores que realizam compras, operações que 
permitem o controle de compras e de licitações, o cadastro dos itens 
adquiridos através destas, bem como a emissão de relatórios.

Licitações Descrição não informada na fonte.

Contratos

Abrange atividades relacionadas aos contratos que são celebrados entre a 
UFRN e prestadores de serviços e de materiais. São envolvidas nesse módulo 
atividades como: detalhes contratuais, documentação, controle de 
movimentação e de pagamento, além de visualização de consultas e 
relatórios.

Projetos/Convênios

Dispõe aos usuários responsáveis um leque amplo de operações, tais como 
registrar convênios, associá-los aos contratos firmados pela instituição, 
submeter projetos, encaminhá-los para instâncias competentes os aprovarem, 
dentre outras diversas funcionalidades.

Faturas
Informatiza o acompanhamento e registro das despesas a pagar através de 
faturas.

(Continua)
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Quadro 4.1 – Módulos do SIPAC (Continuação)

Infraestrutura
Auxilia a Superintendência de Infraestrutura (SIN) na análise e no 
acompanhamento de obras, de manutenções, de projetos, de planilhas 
orçamentárias e de requisições de serviços.

Liquidação de despesas
Empregado para controlar: recebimento de despesa, fornecedores de 
materiais, quitação de débitos, acompanhamento de entrega de material e 
emissão de relatórios relativos às despesas.

Orçamento
Visa integrar as atividades de administração com as de execução orçamentária
da UFRN.

Orçamento – Declaração de
Disponibilidade 
Orçamentária (DDO)

O objetivo do módulo é tratar da declaração emitida pela autoridade 
administrativa (ordenador de despesa) com objetivo de autorizar a execução 
de despesas orçamentárias com adequação orçamentária e financeira, 
constituindo condição prévia para empenho e licitação de serviços, 
fornecimento de bens ou execução de obras.

Patrimônio Móvel Permite gerenciar os bens da UFRN.

Patrimônio Imóvel Permite gerenciar os imóveis da UFRN.

Processos com códigos de 
barras

Utilizado para se obter uma maior agilidade no cadastro dos processos 
existentes na instituição.

Protocolo
Suporta as atividades relacionadas à manutenção de processos e de 
documentos, suas movimentações, armazenamento e relatórios.

Requisições
Centraliza as requisições de bens móveis e de consumo na Universidade. De 
uma forma geral, esse módulo contempla as requisições de materiais, 
serviços, suprimento de fundos, passagens, diárias etc.

Sistema de Registros de 
Preços (SRP)

Voltado para a informatização do registro de preços de materiais adquiridos ou 
a serem adquiridos pela universidade. Além disso, ele permite a emissão de 
relatórios para que essas despesas sejam acompanhadas.

Transporte
Destinado ao DTO (Departamento de Transportes e Oficina), possibilitando 
gerenciar o abastecimento e os insumos para os veículos, o controle de 
motoristas lotados no DTO, dentre outros.

Portal Administrativo

Fornece tarefas, consideradas comuns à maioria dos servidores atuantes na 
área administrativa: patrimônio, compras, transportes, finanças etc, permitindo 
que esses servidores realizem cadastros de requisições, consultas, envio de 
memorandos eletrônicos, dentre outros.

Portal da Reitoria

Portal composto basicamente por relatórios envolvendo almoxarifado, bolsas, 
compras, contratos, convênios, infraestrutura, orçamento, patrimônio, 
requisições e transportes. Ele contribui com relatórios utilizados no 
planejamento da UFRN.

Fonte: Adaptado da página de suporte da SINFO. Disponível em:

<https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=suporte:sipac:visao_geral#modulos>. Acesso em:

02 de agosto 2015.

https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/doku.php?id=suporte:sipac:visao_geral#modulos
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4.1.2 USUÁRIOS DO SIPAC

O SIPAC é utilizado por servidores técnico-administrativos e pela alta gestão

da  universidade.  As  funcionalidades  do  sistema  permitem  a  administração

universitária  de  forma  substancial,  sendo  considerado  responsável  por  permitir

avanços e crescimento da universidade nos últimos anos, informatizando processos

outrora  documentados nos moldes tradicionais.  A base de usuários  do SIPAC é

formada por aproximadamente 6000 servidores, somando técnico-administrativos e

docentes. Porém, se torna expressivamente reduzida quando comparada à base de

usuários  do  sistema  educacional  –  SIGAA  –,  utilizado  por  maior  parte  da

comunidade acadêmica (34.727), como está demonstrado na Figura 4.1.

Figura 4.1 – Base de usuários dos sistemas SIPAC e SIGAA

Fonte: Dados fornecidos pela SINFO (2015)

Conforme mencionado inicialmente, as atividades realizadas no SIPAC são de

suma  importância  para  o  funcionamento  da  universidade,  uma  vez  que  nesse

sistema  ocorrem  processos  que  afetam  diretamente  a  comunidade  acadêmica.

Como  maior  parte  das  operações  são  efetuadas  por  servidores  técnico-

administrativos,  há  um  grupo  restrito  de  usuários  cujas  ações  influenciam  as

atividades de um grupo notavelmente maior. Diante desses fatores e dos números

apresentados na Figura 4.1, torna-se relevante que o sistema apresente facilidade

de uso e que proporcione eficiência no cumprimento das ações administrativas da

instituição, de modo que tanto seus usuários operadores como aqueles beneficiados

possam ser contemplados.
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4.2 CRITÉRIOS DA INVESTIGAÇÃO

Enfatizaram-se os aspectos de AI e de satisfação dos usuários do SIPAC,

tomando o Portal Administrativo (Figura 4.2) como recorte para a pesquisa. 

Figura 4.2 – Portal Administrativo do SIPAC

Fonte: SINFO. Disponível em:<https://www.info.ufrn.br/wikisistemas/lib/exe/fetch.php?

media=suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:portaladministrativoprincipal.png>. Acesso em dez

2015.

O  Portal  Administrativo  é  uma  área  do  sistema  de  acesso  frequente  por

servidores. A população-alvo da pesquisa foi  composta por servidores da UFRN,

exclusivamente técnico-administrativos e lotados no Campus Central,  com acesso

ao Portal Administrativo do SIPAC, sendo usuários experientes no sistema (acima de

1  ano  de  uso).  De  acordo  com um dos  principais  desenvolvedores  do  sistema,

DESENVOLVEDOR 1, não houve um estudo profundo de experiência de usuário

para  o  design  da  interface  do  SIPAC.  Os  desenvolvedores  lançaram  mão  de

recursos considerados tendências em sites da época (inclusive de redes sociais),

como os menus e interações dos componentes, replicando-os na interface gráfica.

Uma das diretrizes que foram adotadas foi o uso de cores próximas às da instituição,

UFRN. Ainda, segundo o desenvolvedor:
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A ideia  dos  Portais  (Discente,  Docente  e  Admin)  era  remeter  ao
layout  do  Orkut  à  época,  que  era  a  principal  rede  social.  O
posicionamento de uma área de menu vertical apenas foi mudada da
esquerda  (como  era  no  Orkut)  para  a  direita.  Era  tão  forte  a
semelhança que inicialmente era chamado de 'SIGOrkut' por alguns
usuários. […] Não houve uma fase de arquitetura da informação. A
construção dos menus seguiram agrupamentos lógicos de divisões
dentro da UFRN e/ou funcionalidades (Requisições, Patrimônio, etc.).
Não  foram  realizados  testes  de  usabilidade,  mas  coletados
feedbacks após  apresentações  a  stakeholders e  durante  os
workshops de treinamento com os usuários. (DESENVOLVEDOR 1,
2016). 1

Observou-se que o design do SIPAC foi construído com adoção de medidas

tácitas dos desenvolvedores, além do repertório visual de interfaces conhecidos por

estes à época. Embora houvesse o cuidado de conhecer a opinião dos usuários, tais

informações  de  feedback eram  obtidas  após  a  implementação  do  sistema,

procedimento que torna onerosas mudanças mais profundas na interface. 

Além  disso,  aspectos  de  AI  ou  tópicos  pertencentes  ao  contexto  de

planejamento  de  interações  não  foram  adotados,  conforme  as  afirmações  do

desenvolvedor. No entanto, este reconhece a importância de investigar os critérios

de AI  e  a observância de conceitos de usabilidade,  além de abordagens com a

participação  dos  usuários  durante  o  processo,  opinião  que  encontrou  eco  nos

métodos e técnicas adotados as etapas desta investigação.

Um fato que chamou a atenção é que, após acessar o SIPAC novamente, na

data  em que  a  entrevista  foi  concedida,  o  DESENVOLVEDOR 1 afirmou  que  a

interface permanece com os mesmos elementos de design da época em que foi

lançado,  em 2006.  Neste  sentido,  verificou-se  um  grande  espaço  de  tempo  na

atualização da interface, vez que tornou ainda mais oportuno o estudo no referido

objeto.

4.2.1 OBJETIVO GERAL

Aprimorar  o  planejamento  da  arquitetura  da  informação  do  Portal

Administrativo do SIPAC, visando ao benefício de uma adequada experiência de uso

pelos servidores técnico-administrativos e o aumento da satisfação destes com a

interface dos sistemas integrados da UFRN.

1 DESENVOLVEDOR 1. RE: História do SIPAC [Mensagem eletrônica]. Recebida por 

<andregrilo@omitido>, em 13 de junho de 2016. Conteúdo do relato na íntegra no Apêndice G.

mailto:andregrilo@outlook.com


76

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Empregar  conceitos  e  técnicas  de  arquitetura  da  informação  e  linguagem

visual  de interfaces para favorecer a navegação e utilização dos sistemas

integrados da UFRN;

• Aproximar o usuário e aprender com este ao longo do processo de design,

considerando sua participação como fator estratégico para a adequabilidade

das  soluções,  provendo  metodologias  de  pesquisa  em  design  a  serem

replicadas na Superintendência de Informática da UFRN;

• Gerar, como produtos: (i) protótipo da interface do SIPAC, como proposta a

ser encaminhada para a Superintendência de Informática, com o objetivo de

aperfeiçoar e ampliar o alcance deste sistema estratégico para instituições

públicas. (ii) padrões de nova interface para os sistemas integrados da UFRN,

com  o  objetivo  de  facilitar  o  desenvolvimento  dos  casos  de  uso  pelos

programadores e favorecer a usabilidade dos sistemas pelo público final.

A Figura 4.3 ilustra a triangulação entre a justificativa teórica do trabalho e os

dados coletados por meio das técnicas discorridas na revisão bibliográfica.

Figura 4.3 – Triangulação entre os dados da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.2.3 ETAPAS

No Quadro 4.2 estão dispostas as etapas da pesquisa e suas respectivas

ações.

Quadro 4.2 – Etapas da investigação
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Análise da interface do Portal Administrativo, tomando como parâmetros os conceitos de arquitetura 
da informação (MORVILLE e ROSENFELD, 2006) e ergonomia e usabilidade (CYBIS, BETIOL e 
FAUST, 2007). O layout foi decomposto em blocos de acordo com os tipos de informação ao qual 
correspondiam.

Pesquisa de opinião dirigida aos usuários (n=59), mediada por questionário (Apêndice B), enviado 
eletronicamente. O questionário abrangeu questões majoritariamente objetivas, fornecendo também 
espaço para sugestionamentos dos usuários. As questões foram agrupadas por assuntos 
relacionados aos aspectos de usabilidade propostos na literatura (ROGERS, SHARP e PREECE, 
2013; CYBIS, BETIOL e FAUST, 2007; NIELSEN, 1995).

Pesquisa de opinião com desenvolvedores do sistema (n=8), no formato de questionário aberto 
(Apêndice D), enviado eletronicamente.

Entrevistas e sessões de avaliação cooperativa individual da interface (Apêndices E e F) com 
usuários (n=3), a fim de analisar o Portal e também o fluxo de uma atividade de uso frequente por 
estes.

Diagnóstico e síntese dos resultados e apontamentos dos problemas informacionais.

E
TA

P
A

 2

R
e

fo
rm

u
la

çã
o

 d
a

 in
te

rf
ac

e

Wireframes do novo layout (prototipagem de baixa a média fidelidade).

Validação de protótipos de média fidelidade pelos usuários (n=3).

Ajustes no layout, com base na avaliação dos usuários.

Desenvolvimento de protótipo estático de alta-fidelidade.

Validação final da proposta de interface com grupo de potenciais usuários (n=22, APÊNDICE G).

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 RECONHECIMENTO DOS PROBLEMAS

4.3.1 DECOMPOSIÇÃO E ANÁLISE DA INTERFACE

Para  analisar  a  estrutura  e  organização  das  informações  presentes  na

interface  do  Portal  Administrativo,  foi  realizada  a  decomposição  de  seu  layout,

dividindo-o em blocos de informação e  de assuntos relacionados (Figura  4.4).  A

separação do conteúdo por  meio  de blocos de assuntos específicos  é uma das

práticas  de  arquitetura  da  informação,  recomendadas  por  Morville  e  Rosenfeld

(2006).
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Figura 4.4 – Decomposição de layout do Portal Administrativo

Fonte: Elaborado pelo autor

Os principais blocos de informação identificados foram:

1.  Barra  superior,  contendo  o  nome  do  sistema,  nome  do  usuário  e  seu

respectivo vínculo e acessos rápidos a funcionalidades e locais do sistema.

2. Menu de navegação superior, contendo o caminho para as funcionalidades

e módulos do sistema;

3. Área reservada para a exibição de notícias;

4. Quadro de atividades em andamento e tópicos de discussão, separados

por abas superiores horizontais;

5. Funcionalidades referentes ao usuário do sistema;

6. Dados referentes do servidor;

7. Atalhos de funcionalidades específicas;

8. Informações estatísticas sobre os gastos da competência/gestão vigente da

unidade.

O Quadro 4.3 contém as análises sobre cada bloco da interface, levando em

consideração os critérios de classificação de Morville e Rosenfeld (2006), bem como

as recomendações de redução de carga de trabalho, apresentadas por Cybis, Betiol
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e Faust (2007).

Quadro 4.3 – Análise dos blocos de informação

Bloco Análise

1

A barra superior contém o nome do sistema e dispõe principalmente de 
organizadores de funcionalidades (MORVILLE & ROSENFELD, 2006), que são 
apresentadas por meio de rótulos acompanhados de ícones. Essas opções de 
funcionalidades e de partes (módulos) do sistema são posicionadas à direita. Acima, 
há um menu em que o usuário pode alternar entre os sistemas. O usuário também é 
informado sobre o tempo de sessão e tem disponível um hiperlink para encerrá-la e 
sair do sistema. Observa-se que o nome do usuário, posicionados à esquerda, 
distanciam-se de dados semelhantes, exibidos em outros blocos e à direita da 
interface. Além disso, localiza-se distante de informações como tempo de sessão e 
opção de sair, que têm afinidade com a informação do nome de usuário. O botão 
referente à caixa postal, onde o usuário recebe as mensagens, apresenta uma 
notificação em vermelho, indicando a quantidade de mensagens recebidas. Porém, 
essa notificação pode se diluir na quantidade de informações cromáticas da 
interface, seja nos ícones a seu redor, seja nos outros elementos do sistema.

2

É o menu que reúne os módulos acessíveis pelo usuário. Os módulos permitem 
realizar uma série de funcionalidades e operações no SIPAC. Assim, as informações
são organizadas de acordo com ações predefinidas (MORVILLE & ROSENFELD, 
2006). O menu é disposto em orientação horizontal e informa as opções por meio de
rótulos acompanhados de ícones (metáforas). Os ícones possuem aspecto próprio 
da época em que o sistema foi projetado e concebido (início dos anos 2000). Além 
da estética datada, alguns ícones não se associam aos rótulos de maneira clara, 
como, por exemplo, “bolsas” é representado por bonecos, e “outros”, por uma lupa 
de busca.

3
O espaço ocupa a parte superior do portal, área de destaque na interface. No geral, 
dispõe notícias na forma de textos. Cada notícia é exibida com temporizador, que 
atualiza o espaço com a notícia seguinte.

4

Exibe diversas informações relativas às atividades em andamento, como processos, 
requisições de material, entre outros; além disso, exibe uma lista de discussão com 
assuntos referentes à unidade administrativa. É um organizador informacional 
predominantemente baseado em tópicos (MORVILLE & ROSENFELD, 2006). 
Observa-se que a altura deste bloco é limitada, ativando em razão disso barras de 
rolagem. Observa-se que esta é quase sempre exibida quando há informações a 
serem listadas, o que demonstra que a altura limite é insuficiente para a exibição dos
dados sem o uso desse recurso, aparentando ter sido projetada em uma época que 
as resoluções dos monitores eram mais reduzidas.

5

As funcionalidades estão dispostas na parte direita da interface. Elas não 
representam um conteúdo de enfoque ou que auxilie na realização das tarefas da 
unidade, mas dizem respeito ao usuário do sistema, como a sua foto a ser exibida 
na navegação. Pode acarretar um ferimento ao conceito de interface minimalista, por
tratar-se de um elemento secundário ocupando um espaço de destaque junto a 
outras informações prioritárias (CYBIS, BETIOL e FAUST, 2007).

(Continua)
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Quadro 4.3 – Análise dos blocos de informação (Continuação)

6

Os atalhos são destacados por meio de imagens ilustradas, opondo-se às demais 
funcionalidades que se apresentam como botões ou links. Tal diferenciação sugere 
serem funcionalidades prioritárias ou que mereçam tal destaque (algo a ser 
investigado junto aos desenvolvedores e usuários finais).

7

As informações do servidor técnico-administrativo parecem estar divorciadas do 
bloco 4, pode tornar inconsistentes tais informações. Ambos os blocos poderiam 
estar mais próximos, visto que se associam a um mesmo assunto. No entanto, são 
interrompidos pelo bloco 5. Além disso, repete-se aqui o problema de densidade 
informacional (CYBIS, BETIOL e FAUST, 2007) ocorrida no bloco 4: tais informações
poderiam ocupar um espaço secundário na interface.

8

Neste bloco, é aconselhável verificar a relevância dessas informações para os 
usuários. À primeira vista, parecem estar dispostas na tela inicial para sinalizar a 
situação financeira de forma objetiva. Observa-se, ainda, que o componente poderia 
apresentar uma paleta de cores com maior harmonia e contraste.

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.2 QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

A  partir  dos  pontos  observados  durante  a  análise,  foi  elaborado  um

questionário (Apêndice B), enviado eletronicamente aos usuários (n=59) do portal,

advindo de diversas unidades do Campus Central da instituição (Apêndice C). As

perguntas, em sua maioria objetivas, solicitaram aos usuários o nível de satisfação

com  a  interface,  avaliando-a  em  uma  escala  de  0  a  3  (respectivamente,

“Insatisfatório”,  “Pouco  satisfatório”,  “Satisfatório”  e  “Muito  satisfatório”).  Os  itens

avaliados pelos respondentes foram divididos em quatro  categorias,  referentes a

qualidades  informacionais  de  interface  recomendadas  na  literatura

(SHNEIDERMAN, 1986; NIELSEN, 1994; ROGERS, SHARP & PREECE, 2013):

• Clareza;

• Estética;

• Praticidade;

• Relevância.
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Figura 4.5 – Informações em linguagem clara e de fácil entendimento

Fonte: Dados da pesquisa

Para  66%  dos  servidores  (Figura  4.5),  as  informações  apresentadas  na

interface possuem linguagem clara e são de fácil compreensão, seguidos de 22% de

usuários  que  consideram  como  “muito  satisfatório”,  e  uma  parcela  de

aproximadamente  11%  que  expressou  índices  de  menor  satisfação.  Quando

perguntados  acerca  da  facilidade  em localizar  as  informações,  os  respondentes

mantiveram índices regulares de satisfação com a interface,  c.f. gráfico da Figura

4.6.

Figura 4.6 – Facilidade em localizar funcionalidades desejadas

Fonte: Dados da pesquisa

Embora  a  maioria  dos  usuários  tenha  afirmado  estar  satisfeita  com  a

localização das informações,  a  opinião se divide entre os níveis  de “satisfatório”

(49%)  e  “pouco  satisfatório”  (32%).  Na  Figura  4.7,  referente  à  organização  das



82

atividades em andamento distribuídas em abas (i.e., o bloco 4 da decomposição da

interface, apresentado na Figura 4.4) os índices mais elevados de satisfação voltam

a ganhar expressividade (~77%) em relação aos demais.

Figura 4.7 – Quanto à organização das atividades em andamento em abas

Fonte: Dados da pesquisa

De  forma  semelhante,  o  tamanho  utilizado  nos  textos  da  interface  é

considerado adequado aos usuários, que assinalaram graus mais acentuados de

satisfação (Figura 4.8).

Figura 4.8 – Quanto ao tamanho adequado dos textos

Fonte: Dados da pesquisa

No tocante  à  distribuição das informações dispostas  na tela  do  portal,  os

usuários  assinalaram  que  o  quesito  se  apresenta  de  maneira  satisfatória  na

interface,  porém  houve  um  aumento  entre  os  que  consideram  como  pouco

satisfatório (Figura 4.9).
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Figura 4.9 – Quanto à organização do conteúdo e separação das informações

Fonte: Dados da pesquisa

Ao  tratar  da  adequada  correspondência  dos  ícones  às  suas  respectivas

funcionalidades  (Figura  4.10),  os  resultados  mantêm  a  tendência  dos  tópicos

anteriores,  porém  equilibrando  o  volume  dos  que  consideram  como  pouco

satisfatório e daqueles que consideram como muito satisfatório.

Figura 4.9 – Adequação dos ícones às suas respectivas funcionalidades

Fonte: Dados da pesquisa

De  modo  geral,  a  Figura  4.11  indica  que  os  usuários  informaram  estar

satisfeitos (63%) com as informações apresentadas no portal,  indicando que este

apresenta somente conteúdos relevantes.
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Figura 4.11 – Informações essenciais e conteúdos relevantes

Fonte: Dados da pesquisa

No quesito estética, a tendência de resposta permaneceu entre os graus de

“satisfatório”  e  “muito  satisfatório”  para  as  cores  utilizadas  (59%  satisfatório),

destaques nos textos e informações (57%) e aparência dos ícones (61%). Destaca-

se que os itens correspondentes aos quesitos “clareza” e “estética” demonstraram

que os utilizadores do Portal Administrativo estão satisfeitos com as características

do portal. Este grau de satisfação dividiu-se com os graus de “pouco satisfatório” e

“muito  satisfatório”,  ambos  apresentando  volumes  equiparáveis,  que  embora

sensivelmente inferiores ao grau de “satisfatório”, suscitam questionamentos quanto

à  satisfação  plena  dos  usuários  com  a  interface.  Nas  questões  seguintes,  que

trataram da praticidade do portal, o volume do grau de “pouco satisfatório” aumenta

consideravelmente, como demonstrado no gráfico da Figura 4.12.

Figura 4.12 – Existência de atalhos para funcionalidades mais usadas

Fonte: Dados da pesquisa
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Essa particularidade sobre navegação e atalhos vai ao encontro do perfil de

usuários da amostra selecionada, todos experientes no uso do sistema. A existência

de  atalhos  para  a  navegação  é  uma  das  recomendações  encontradas  nas

heurísticas de Nielsen (1994) e também é destacado por Cybis, Betiol e Faust (2007,

p.46): “A eficiência é maior quando os procedimentos necessários ao cumprimento

da tarefa são compatíveis com as características psicológicas do usuário”. Assim, há

uma  particular  expectativa  dos  usuários  experientes  ao  realizar  as  tarefas

(Shneiderman e PLAISANT, 1986).

Ao serem perguntados sobre a listagem das atividades em andamento (Figura

4.13), os respondentes estavam diante de uma pergunta parecida com um quesito

anterior, no qual se perguntou acerca das atividades em andamento distribuídas em

abas (Figura 4.7). 

Figura 4.13 – Listagens das atividades em andamento

Fonte: Dados da pesquisa

Ao comparar  o  gráfico  apresentado  na Figura  4.7  com o da Figura  4.13,

verifica-se que o volume de respostas, embora concentrado no grau de “satisfatório”,

preenche de forma expressiva os graus de “pouco satisfatório” e “insatisfatório”. O

que pode ser  observado é que,  para  a maioria  dos usuários,  a  distribuição das

atividades em abas está adequada, porém a dinâmica de navegação nas listagens

que estas exibem não está plenamente satisfatória.  Dessa maneira,  o gráfico da

Figura 4.13 revela um dado complementar às respostas fornecidas na Figura 4.7. 

Os usuários consideraram a interface pouco satisfatória (~54%) quanto ao

acesso rápido às funcionalidades desejadas (Figura 4.14).
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Figura 4.14 – Acesso rápido às informações e funcionalidades desejadas

Fonte: Dados da pesquisa

Em contrapartida, os ícones presentes na interface, na opinião dos usuários,

auxiliam de modo satisfatório a localizarem a informação desejada (Figura 4.15).

Figura 4.15 – Intuitividade dos ícones e figuras

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto mais diretamente a informação é apresentada aos usuários, mais se

aumenta o grau de satisfação com determinada característica da interface. Como

exemplo disso, os usuários avaliam como satisfatórios os atalhos para memorandos

e licitações e para alterar os dados de usuário no sistema. No entanto, há uma

diferença sensível na distribuição de respostas dos usuários para ambos os casos,

demonstrados nas Figuras 4.16 e 4.17.
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Figura 4.16 – Localização dos atalhos para memorandos, licitações, dentre outros

Fonte: Dados da pesquisa

Na Figura 4.16, o volume de respostas para o grau de “satisfatório” concorre

com o grau de “pouco satisfatório” (47% e 38%, respectivamente). Já no gráfico da

Figura 4.17, o índice de satisfação regular é predominantemente maior (59%) do que

os demais graus. 

Figura 4.17 – Localização dos dados do servidor (unidade, ocupação, matrícula etc.)

Fonte: Dados da pesquisa

Embora  apresente  um volume significativo  de  satisfação  dos  usuários,  os

atalhos  para  atualizar  os  dados  de  usuário  são,  aparentemente,  funcionalidades

menos recorrentes do que os atalhos de memorandos e licitações. Ou seja, apesar

de funcionarem de modo satisfatório, é preciso compreender o seu nível de uso na

página. Além disso, há um menor consenso no gráfico da Figura 4.16, que se divide

entre “pouco satisfatório” e “satisfatório”, o que sugere novas reflexões sobre o nível
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de prioridade entre esses dois blocos de informação na interface.

O gráfico da Figura 4.18 se refere ao bloco que contém dados estatísticos

sobre os gastos da unidade. É possível observar uma distribuição concorrente entre

os graus de “pouco satisfatório” (33,8%) e “satisfatório” (45,7%), indicando que tal

componente da interface atende às expectativas dos usuários, porém deve precisar

de melhoramentos.

Figura 4.18 – Informações estatísticas sobre os gastos da unidade

Fonte: Dados da pesquisa

Os dados apresentados nos gráficos encontram eco na finalidade do Portal

Administrativo. Conforme a média de permanência na tela inicial (~5min) informada

no gráfico  da  Figura  4.19,  demonstra-se  que a  interface funciona  de  fato  como

portal, escoando a interação do usuário para outras funcionalidades do sistema.

Figura 4.19 – Média de tempo em que o usuário permanece na tela inicial do portal

Fonte: Dados da pesquisa
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Diante disso, considera-se que o Portal Administrativo atua como direcionador

dos conteúdos de um sistema complexo. Ao refletir  sobre a opinião dos usuários

experientes  no  uso  desse  sistema,  corrobora-se  aqui  a  perspectiva  de  Nielsen

(1995), que atesta sobre a percepção macro dos usuários acerca da interface: eles

costumam  notar  problemas  atribuídos  às  questões  práticas,  e  associarão  mais

facilmente os problemas críticos que se evidenciam no processo de realização das

suas  principais  tarefas.  Por  este  motivo,  para  a  maior  parte  dos  usuários,  a

distribuição do layout ou aparência do sistema não teve peso tão significativo quanto

as características da interface que afetavam diretamente suas atividades de trabalho

– ainda que a análise preliminar da interface tenha detectado diversas necessidades

de melhoramentos estéticos e informacionais. 

Aprofundando as questões de praticidade da interface,  foi  perguntado aos

respondentes se estes já haviam tentado acessar o portal via dispositivo móvel. Dos

42% que confirmaram ter experienciado a tentativa, 60% indicaram que o portal não

se  ajustava  de  maneira  satisfatória  e  responsiva  a  esses  dispositivos.  Quando

perguntados  sobre  a  possibilidade  de  priorizar  ou  personalizar  as  informações

contidas  no  portal,  66% dos  usuários  afirmaram desconhecer  a  possibilidade,  e

outros  13%  afirmaram  que  não  era  possível.  Para  20%  dos  respondentes  a

personalização do conteúdo do portal era possível. Quanto à existência de atalhos

para teclado, 78% afirmaram desconhecer,  16% responderam que o recurso não

existe, e outros 5% confirmaram a existência do recurso. A informação oficial dos

desenvolvedores do sistema é que o SIPAC oferece apenas a navegação de teclado

padrão dos navegadores (teclas tab ou enter, por exemplo), não dispondo de atalhos

para funcionalidades específicas. O Quadro 4.4 a seguir contém algumas sugestões

de melhoramentos deixadas pelos usuários, que foram classificadas de acordo com

as categorias de qualidades de interface.
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Quadro 4.4 – Principais sugestões dos usuários para melhoramento da interface

Critério Sugestões

Organização

“Melhor organização dos itens nos menus de forma a identificar de forma 
mais rápida o item desejado.”

“As janelas deveriam ser mais visíveis.” (organização)

Praticidade

“Os caminhos para se chegar às coisas mais usadas pelo usuário 
poderiam ser mais rápidas.”

“Permitir ao usuário customizar atalhos na tela inicial do portal para 
aqueles itens mais acessados/utilizados.”

“Poderiam ser mostrados textos de ajuda para cada opção dos menus, 
explicando cada função.”

“Possibilidade de salvar etapas realizadas e não finalizadas.”

Clareza

“Muitas vezes termino de abrir uma capa de processo e acabo fechando o
sistema pois o mesmo não possui atalhos de fácil acesso para retornar ao
sistema ou repetir o procedimento.” 

“Localização de funcionalidades sem barras de menu verticais tão longas.
Funções mais usadas por usuário aparecendo em destaque de acordo 
com o login.”

“Quando alguém da unidade visualizar um memorando recebido, não 
permanecer o mesmo como não lido para as outras pessoas da mesma 
unidade.”

“Na situação de um documento utilizado no SIPAC, existir a possibilidade 
de salvar on-line, para que não se perca o serviço.”

“Utilização de documentos eletrônicos.”

“Criar um perfil personalizado de acordo com as preferências e uso de 
cada usuário. Tornar o Portal mais intuitivo menos antiquado.”

“Colocar opção para personalização da tela inicial com o que cada 
usuário utiliza diariamente dependendo do departamento em que ele 
trabalhe.”

“Além de facilitar o acesso aos módulos utilizados com mais frequência 
por usuário, o portal deveria exibir e orientar em relação às últimas 
modificações relacionadas aos procedimentos. Por exemplo, se houver 
uma mudança para requisições de hospedagem, deveria existir um aviso 
com as orientações sobre o novo procedimento para evitar erros e 
aumentar a eficiência do processo administrativo.”

(Continuação)
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Quadro 4.4 – Principais sugestões dos usuários para melhoramento da interface (Continuação)

“Melhoria da forma de detalhamento das movimentações financeiras e 
orçamentárias.” 

“Acho que poderia ter um menu de ajuda rápida explicando 
sinteticamente alguns itens.”

“Existem informações de transparência Pública como os balanços 
contábeis e certidões que deveriam estar expostas no menu principal do 
SIPAC. Contribuiriam não só para a UFRN como para todos os órgãos 
que utilizam do sistema, uma vez que a demanda é uniforme para todos.” 

“Deveria existir um menu indicando como se chega às informações 
procuradas, ou um tutorial online.” 

“Poderia ser mais intuitivo e as abas são sofríveis.”

Fonte: Dados da pesquisa

Grande parte dos usuários destacaram a possibilidade de personalização e

de recursos que priorizassem determinadas informações, consoante sua relevância

e frequência de utilização ou consulta na tela do portal. Também foram sugeridos

textos  complementares,  que  fornecessem  dicas  ou  explicações  sobre  as

funcionalidades, ou áreas de ajuda com rótulos mais intuitivos, o que poderia ser

facilitado com a adoção de conceitos como  speaking navigation (MULDER, 2009).

Abaixo, seguem as principais necessidades observadas:

• Maior  personalização das informações disponíveis,  com a possibilidade de

atalhos para funcionalidades mais frequentes;

• Filtrar  as  informações  e  itens  dos  menus  de  acesso  de  acordo  com  a

recorrência e relevância;

• Textos  complementares  aos  rótulos  das  funcionalidades  e  blocos  de

informação, a fim de prover uma interface mais intuitiva e ações sugestivas;

• Diminuir  a sensação de transição ou mudança de telas,  promovendo uma

experiência de gerenciamento e de painel de controle ao usuário;

• Recursos de nuvem, como salvamento automático de operações ou ações

efetuadas na interface;

• Aperfeiçoar  a  exibição  de  gráficos  e  detalhamentos  de  movimentação

financeira;
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• Notificações e avisos sobre atualizações nas atividades em andamento.

Ao final do questionário, os usuários puderam informar sua disponibilidade

para as etapas seguintes da pesquisa.

4.3.3 QUESTIONÁRIO AOS DESENVOLVEDORES DO SIPAC

De modo complementar ao questionário respondido pelos usuários finais, foi

realizada uma pesquisa de opinião entre os desenvolvedores do sistema (Apêndice

D), a fim de levantar pontos positivos e negativos do SIPAC, além de sugestões de

melhorias. Participaram 8 colaboradores, dentre os quais 5 atuando há mais de um

ano no desenvolvimento do sistema, 2 até um ano e 1 há seis meses. O instrumento

apresentou questões abertas, com exceção da primeira na qual os respondentes

identificaram seu tempo de atuação no desenvolvimento do sistema investigado. O

Quadro 4.5 contém os pontos citados como positivos e negativos, na opinião dos

desenvolvedores.

Quadro 4.5 – Aspectos positivos e negativos do Portal na opinião dos desenvolvedores

Sujeito Aspectos positivos Aspectos negativos

1 Menu organizado.
Menu pouco explicativo, podendo ocorrer confusões 
para um usuário iniciante.

2 Informações importantes mostradas no mural. Interface de sistema antigo.

3 Centralização de funcionalidades.
Não configurável, acho que o usuário poderia 
configurar as suas funcionalidades mais usadas, 
para não ter que ficar caçando-as nos submenus.

4
Consegue reunir em um mesmo local diversas 
funcionalidades importantes para o funcionamento da
UFRN.

As funcionalidades são mal organizadas, existem 
funcionalidades que estão dentro de um menu mas 
que deveriam estar dentro de outro ou até mesmo 
ser criado um novo menu só para ela. Ou seja, as 
informações estão confusas.

5
Organizado, Informações são mostradas diretamente
na página.

Design antigo parece com o antigo Orkut.

6
Alguns indicativos no painel direito, dados o servidor, 
atalhos para funcionalidades.

Visual, poucas informações ou escondidas

7 Enxuto.
Deveria ter uma layout mas[sic] de portal com um 
formato diferenciado: imagens, animações e outros.

8
Fácil acesso aos casos de usos pelas abas 
presentes no portal.

Não consigo listar.

Fonte: Dados da pesquisa

Ao final, alguns respondentes deixaram sugestões de melhorias para o Portal,

dentre elas:
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• Adotar “boas práticas de hints (dicas) para tornar o menu do portal ainda mais

intuitivo e autoexplicativo”;

• Melhorar tanto o layout como a categorização das funcionalidades, visto que

o  Portal  Administrativo  é,  segundo  um  dos  respondentes,  “a  região  mais

confusa do SIPAC com relação à usabilidade e organização das informações”.

• Exibir  “mensagens  para  o  término  de  cada  cadastramento  ou  envio  de

documentos e processos informando o local para onde foi”.

• A respeito de funcionalidades relacionadas, algumas “estão em lugares tão

diferente [sic] o que torna para quem vai utilizar o sistema como um todo um

tanto quanto ‘caçador’ para poder realizar todo fluxo”.

4.4 ENTREVISTAS E AVALIAÇÕES COOPERATIVAS

Após a coleta de opiniões dos usuários por meio dos questionários, foram

realizadas entrevistas in loco com participantes que disponibilizaram seus contatos

para  a  continuidade  da  investigação.  Participaram  da  etapa  03  voluntários  de

diferentes localidades e atuações no Campus Central da UFRN: Escola de Música,

Auditoria  e  Pró-Reitoria  de  Extensão.  Todos  os  entrevistados,  no  período  da

abordagem, datavam acima de cinco anos na Universidade no exercício  de tais

funções e no uso do sistema SIPAC.

As  sessões  ocorreram  presencialmente,  no  local  de  trabalho  dos

participantes,  e  integrou as técnicas de entrevista  (CHAGAS,  2000;  HAGUETTE,

1995) e de avaliação cooperativa de interface (SANTA ROSA e MORAES, 2012). A

sequência de atividades iniciou-se com uma breve entrevista sobre a atuação do

servidor  e  seu  uso  da  ferramenta,  abordando  questões  de  adequabilidade  e

satisfação com o sistema (Apêndice E). Em seguida, foi solicitado aos usuários que

apresentassem as principais áreas da interface do portal com a qual interagiam e os

módulos mais acessados, a fim de demonstrarem como realizam suas tarefas no

sistema. Eventualmente, foram feitas perguntas aos usuários sobre o que pensavam

de determinado detalhe,  bloco de informação,  entre outros,  além de os usuários

ocasionalmente serem lembrados de retornar para uma tela específica, a fim de não

dispersar o foco na análise das interfaces especificadas para verificação. As sessões
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foram registradas em áudio com a autorização dos participantes (Apêndice F).

4.4.1 PROBLEMAS OBSERVADOS

Embora os entrevistados atuassem em diferentes setores na Universidade,

houve diversos pontos de interseção entre as questões levantadas por eles ao longo

da avaliação cooperativa:

• O  Portal  exibe  informações  recentes  a  respeito  de  toda  a  unidade

administrativa,  em vez  de  apresentar  as  informações  sobre  o  estado  das

atividades relacionadas ao usuário;

• Confirmou-se,  ainda,  que a  maioria  das informações do Portal  são pouco

visualizadas  e  o  tempo  de  permanência  na  tela  é  reduzido,  pois  o  fluxo

navegacional (Figura 4.20) de todos os usuários orienta-se em direção aos

módulos do menu superior (Figura 4.4, bloco 2).

Figura 4.20 – Fluxo navegacional dos usuários participantes

Fonte: Elaborado pelo autor

O Participante 2 (11min17s)2 sugeriu a possibilidade de o usuário escolher a

2 Entrevista concedida por PARTICIPANTE 2. Entrevista 2 [27 de abril]. Entrevistador: André Grilo.
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tela  inicial  quando  acessasse  o  sistema,  evitando  atravessar  a  tela  do  portal

desnecessariamente.  Além  disso,  algumas  funcionalidades,  como  atalhos  para

minutas, que ele utiliza na tela do portal não foram encontrados intuitivamente, mas

“porque alguém me mostrou”, informou o usuário.

Também foi  sugerida  a  possibilidade  de  o  sistema apresentar,  na  tela  do

Portal,  a  funcionalidades  mais  utilizadas  pelo  usuário,  a  fim  de  que  ele  não

precisasse recorrer ao menu de navegação. Segundo o Participante 33, os caminhos

dos menus  drop-down são longos,  requerendo  paciência  e  certo  hábito  para  se

tornarem práticos para utilização no dia a dia.

Na visão da Participante 1, há dois problemas relacionados à personalização

das consultas e no design instrucional dos formulários. Sobre as consultas, aquelas

relativas aos projetos de extensão cadastrados exibem os dados individualmente,

precisando a Participante 1 baixar as informações dos projetos individualmente, de

cada  unidade,  transferindo-as  para  uma  planilha  do  programa  Microsoft  Excel,

editada e atualizada como relatório e armazenada no computador, como informa a

Participante 1 (29min23–49s):

Eu faço isso sistematicamente, mas se o pró-reitor pede um dado
para hoje, esse dado pode não estar atualizado. É muito dinâmico.
Por exemplo, eu terminei de atualizar [o relatório] semana passada
[O pró-reitor diz]: “eu quero o relatório de hoje”. O relatório de hoje
não estará atualizado com os dados de hoje. Apesar de você estar
fazendo  constantemente,  mas  você  não  finaliza  isso  em  um  dia.
(informação verbal)4

Tal fator cria um acúmulo de ações para cumprir uma tarefa, exigindo do servidor

certo contorcionismo em transferir continuamente dados dinâmicos do sistema em

uma planilha off-line.

Em  segundo  lugar,  a  Participante  1  considera  que  os  textos  iniciais  nas

Natal, Rio Grande do Norte, 2016. Arquivo 3GP (31min32s). A transcrição foi realizada apenas no

corpo desta Dissertação, sendo informado o trecho em que ocorre a citação.

3 Entrevista concedida por PARTICIPANTE 3. Entrevista 3 [28 de abril]. Entrevistador: André Grilo.

Natal, Rio Grande do Norte, 2016. Arquivo 3GP (01h01min07seg). A transcrição foi realizada no

corpo desta Dissertação, sendo informado o trecho em que ocorre a citação.

4 Entrevista concedida por PARTICIPANTE 1. Entrevista 1 [26 de abril]. Entrevistador: André Grilo.

Natal, Rio Grande do Norte, 2016. Arquivo 3GP (57min27s). A transcrição foi realizada apenas no

corpo desta Dissertação, sendo informado o trecho em que ocorre a citação.
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requisições não ajudam a esclarecer todo o trâmite burocrático. Segundo a usuária,

este aspecto, na visão de um técnico-administrativo, não é de maior gravidade, pois

os  trâmites  são  de  conhecimento  desses  servidores.  Porém,  muitos  docentes

procuram a Participante 1 (15:28 – 16:10) no sentido de dirimir tais dúvidas que não

são previamente informadas e muitas vezes é preciso explicar o processo em função

da desinformação que ocorre durante o momento de cadastro de informações na

interface.

Eu acho que elas [requisições] deveriam ser mais ou menos assim:
ter um passo a passo de como ser feito, o quê que precisa, sabe? Às
vezes acontece mudança no SIPAC, que quando eu vejo, eu não sei
nem  para  onde  vai.  Aí  eu  vou  perguntar  para  outras  pessoas
responsáveis  por  aquela  parte.  […]  Então  essas  informações
poderiam  aparecer  ali  em  cima,  em  algumas  linhas,  o  que  foi
mudado, o que precisa. (informação verbal)5

Para a Participante 1, ainda é muito comum a duplicidade de suportes (digital

e impresso) para os processos entre os órgãos federais, o que causa muitas dúvidas

para os usuários, que não são alertados sobre os procedimentos na parte impressa

após a efetuação dos formulários no SIPAC:

Até hoje os órgãos responsáveis por finanças precisam receber ofício
[impresso] – que eu acho muito errado –, mas o professor não sabe
que  precisa  imprimir  e  entregar,  para  onde  entregar,  por  que  o
sistema não diz qual o próximo passo, sabe? Requisição de diária,
solicitar o afastamento… deveria dizer em poucas linhas, dizendo o
que precisa ser feito. (informação verbal)6

Os três participantes foram consoantes quanto à inadequação dos botões de

voltar e avançar dos formulários do sistema, que não indicam em quantas etapas

consistem,  deixando  portanto  o  usuário  sem  a  devida  orientação.  Segundo  o

Participante 3, muitos formulários que ele já precisou preencher foram deixados para

depois devido à demora que suas etapas costumam levar. Segundo ele, pelo fato de

não deixarem claro todas as etapas, um iniciante talvez não saberia como prever a

demora e perderia mais tempo, então com o tempo exercendo o cargo o Participante

3 percebeu quais ações levam mais tempo que outras. Quando perguntado sobre a

adequação e praticidade do sistema para o seu dia a dia de trabalho, o Participante

3 fez a seguinte consideração (3:59 – 4:50):

5 Id., 2016, p. 95.

6 Ibid., 2016, p. 95
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Se ele  atende,  ele  atende muito  bem.  Nunca falta  nada,  tudo no
lugar, tudo muito bem controlado. Nunca tive problema. Agora, não é
fácil de usar, pelo menos até você se acostumar com o jeitão dele. O
pessoal que programou o SIPAC tem uma maneira que eu acho que
é  muito  cheia  de  etapas.  Eu  não  sofro  com  isso,  vou  me
acostumando, tudo bem. Mas isso não faz a coisa fluir tão rápido.
Prático não é, você se acostuma e começa a achar os caminhos,
eles não são óbvios e não são rápidos. [...] É um clique, depois do
clique,  depois  do clique.  Não é confuso.  É cansativo.  (informação
verbal)7

o tocante à adequação ao trabalho, todos os participantes afirmaram ser o

SIPAC uma ferramenta indispensável na realização de suas atividades, e que as

funcionalidades  atendem  de  maneira  satisfatória  as  suas  tarefas.  Observaram

também o atendimento da SINFO em oferecer módulos específicos para suas ações

(e.g., “Módulo Auditoria”, utilizado pelo Participante 2). No entanto, verificou-se alta

necessidade  de  personalização  e  de  atalhos  para  suas  funcionalidades  mais

utilizadas, confirmando novamente o que trata a literatura acerca das expectativas

de  usuários  experientes  em  sistemas  (SHNEIDERMAN,  1986;  NIELSEN,  1994;

CYBIS, BETIOL e FAUST, 2007).

Constatou-se  que  as  informações  exibidas  na  interface  do  Portal

Administrativo são pouco visualizadas pelos usuários entrevistados, uma vez que

seu fluxo navegacional (Figura 4.20) encontra-se mais vertebrado ao acesso aos

módulos de suas respectivas atividades. Verificou-se, ainda, uma correspondência

entre o comportamento de tais usuários e os dados do questionário, que indicaram

reduzido tempo médio de visualização do Portal por seus utilizadores (~5 minutos,

c.f.,  Figura  4.19).  De  acordo  com o  Participante  3,  uma  tela  inicial  minimalista,

apenas com suas funções mais acessadas, seria mais proveitosa para utilização do

sistema.  O  Quadro  4.6  sintetiza  as  principais  considerações  dos  usuários

entrevistados.

7 Id., 2016, p. 95.
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Quadro 4.6 – Principais problemas apontados pelos entrevistados

Participante 1

Possibilidade de personalizar a exibição dos extratos consultados, a fim de agrupar,
em uma única exibição, várias unidades, e não apenas obtendo os dados destas
isoladamente.

Passo a passo ou tutorial,  instruindo o usuário sobre o procedimento e etapas da
requisição.

Recurso que permita editar e armazenar on-line as planilhas de controle dos extratos.

Participante 2

Permitir ao usuário selecionar a tela inicial ao acessar o SIPAC, definindo qual tela
gostaria de exibir na entrada, em lugar do Portal.

Exibir mais informações e atalhos relativos às atividades próprias do servidor, em vez
de serem referentes ao contexto geral da unidade.

Exibir feedback na interface sobre o carregamento das páginas.

Participante 3

Filtrar as informações e funcionalidades de acordo com a atribuição do servidor, a fim
de evitar frustrações em preencher formulários e ser informado sobre a proibição de
efetivá-los.

Mostrar os estados dos processos enviados.

Glossário  administrativo,  contendo  os  principais  termos  que  auxiliem  o  servidor
iniciante (e mesmo os que já estão ha mais tempo) a identificarem os termos corretos
a serem inseridas nos campos de formulários de consultas do sistema.

Deixar claro no menu as funções permitidas de acordo com a atribuição do servidor.

Os dados e opções laterais à direita, sobre o usuário são inúteis e redundantes em
outros sistemas, e só são mais necessárias no SIGRH.

O percurso longo que o usuário precisa percorrer  para chegar a uma informação
desejada ou realizar uma atividade específica.

Pouca clareza sobre as etapas dos formulários de busca, consulta, requisições, entre
outras, criando a necessidade de um glossário ou dicas de termos administrativos a
serem inseridos nos campos desses formulários.

O excesso de informações irrelevantes na tela do portal, ora por não se alinharem
com as atribuições do servidor, ora por não se tratarem de recursos realmente úteis.

A possibilidade de  uma tela  mais  simples,  reduzida  e  somente  com informações
relativas à atuação do servidor.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado nos dados da pesquisa
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4.5 WIREFRAMES

A partir  dos  problemas  apontados  pelos  usuários,  foram  desenhados  os

primeiros  esboços  para  reorganização  das  informações  na  interface  do  Portal

(Figura 4.21)

Figura 4.21 – Wireframes da interface desenhados em papel série A3

Fonte: Arquivo do autor

Foram  desenhados  não  apenas  a  visão  geral  da  interface,  mas  os

componentes de forma isolada, de modo a elaborar seus comportamentos a partir

das interações do usuário (Figura 4.22).

Figura 4.22 – Esboços dos componentes de interface para formulários

Fonte: Arquivo do autor
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Em seguida, os wireframes foram refinados em computador. Como ferramenta

de edição, foi utilizado o  Inkscape, um programa gratuito e de código aberto para

manipulação  de  gráficos  vetoriais  em  SVG.  A versão  utilizada  foi  de  no 0.48.5,

rodando em sistema operacional Microsoft Windows 10. A Figura 4.23 exibe o layout

da interface do Portal Administrativo.

Figura 4.23 – Wireframe do Portal Administrativo

Fonte: Elaborado pelo autor

A  proposta  de  interface  do  Portal  procurou  atender  critérios  de

personalização, redução de informações e eliminação de passos para realização de

tarefas, três aspectos mais enfatizados pelos usuários.

Na parte superior, o menu de abas exibe apenas as opções acessíveis pelo

usuário, evitando que ele adentre em funcionalidades que posteriormente o acusem

de proibição para efetuá-las. Desse modo pretendeu-se reduzir o risco de frustração

durante a navegação no sistema.

À direita, estão agrupadas todas as funcionalidades referentes aos dados do

servidor, acionadas por meio de ícones. O usuário pode ser notificado sobre últimas

mensagens recebidas, além de receber notificações de suas atividades na unidade.

A foto  do  servidor  possui  um  atalho  (seta  indicando  para  baixo)  que  exibe  as
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principais funções para gerenciamento dos dados pessoais do usuário no sistema

(Figura 4.24).

Figura 4.24 – Opções de dados do usuário ficam ocultadas no menu superior, eliminando a

quantidade de informações da interface.

Fonte: Elaborado pelo autor

À esquerda na Figura 4.23, uma divisão no layout exibe as funcionalidades

que  o  usuário  selecionou  como  favoritas,  ou  seja,  atalhos  para  que  ele  possa

facilmente  acessá-las.  Abaixo,  são  exibidas  as  funcionalidades  recentemente

utilizadas.  Na área  principal,  ao  centro  da  tela,  o  usuário  tem à  sua  disposição

diversos blocos de informação. O primeiro deles é uma visão geral das atividades.

Foi  proposto, além da releitura das atividades da unidade, que o servidor possa

visualizar e gerenciar suas próprias atividades, utilizando a metodologia  Kanban8,

que ordena em agrupamentos as tarefas pendentes, em andamento e concluídas.

Para alternar entre suas respectivas atividades e aquelas relacionadas à unidade, o

usuário pode navegar entre as abas do bloco de conteúdo (Figura 4.25).

8 O  Kanban é um sistema de organização visual de tarefas,  agrupando itens na sequência de

produção desejada. Se origina do Toyotismo, metodologia industrial desenvolvida no Japão pela

companhia  automobilística  Toyota,  e  adotado  mundialmente  por  gestores  e  executivos  de

organizações (SILVEIRA, 2012).
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Figura 4.25 – Visualizando atividades da unidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Além das atividades,  são exibidos na área principal  dois outros blocos de

informação: “Gastos da unidade” e “Notícias e comunicados”. Tais opções podem ser

relevantes  ou não,  de acordo com o perfil  de  cada usuário.  Por  se tratarem de

conteúdos disponíveis a todos os usuários, na proposta elaborada a sua exibição

dependeria da preferência do usuário, que pode personalizar os blocos que serão

exibidos na tela inicial, inclusive posicionando-os na sequência desejada. É possível,

ainda,  o  usuário  indicar  se  deseja  carregar  como  página  de  entrada  alguma

funcionalidade específica (Figura 4.26).

Figura 4.26 – Personalizando as informações do Portal

Fonte: Elaborado pelo autor
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No canto superior direito de cada bloco de informação, o usuário dispõe de

três  opções  de  organização:  (1)  remover  da  tela  inicial  (podendo  recuperar  a

exibição  via  menu  de  personalização,  c.f. Figura  4.26),  (2)  ocultar  ou  exibir  o

conteúdo do bloco e (3) reordenar o bloco em relação aos demais (Figura 4.27).

Figura 4.27 – Opções de organização dos blocos de informação na interface

Fonte: Elaborado pelo autor

Os formulários apresentam, na proposta desenvolvida, elementos de interface

que  informam  ao  usuário  as  etapas  e  sequência  de  passos  de  maneira  mais

objetiva, oferecendo também recursos de ajuda para o servidor (Figura 4.28).

Figura 4.28 – Proposta de formulário informando as etapas de preenchimento

Fonte: Elaborado pelo autor

As proposições foram enviadas eletronicamente aos três entrevistados, que

puderam  fazer  suas  observações  e  considerações.  Dois  dos  participantes
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retornaram  com  suas  ponderações,  como  a  possibilidade  de  exibir  ou  não  os

recursos novos apresentados, além de sugestões para a listagem de atividades. O

Participante 3 afirmou adotar programas externos para gerenciar suas tarefas, o que

demonstrou  que  muitos  usuários  complementam  determinados  recursos  não

previstos  pelo  sistema,  mas  que  poderiam  ser  convergidos  neste,  de  modo  a

aprimorar  a  gestão  da  informação  na  unidade.  O  Participante  29 considerou

relevantes as propostas:

Quanto  à  proposta  de  exibir,  no  menu  superior,  somente  as
funcionalidades relacionadas à atribuição do servidor, acho uma boa
ideia. No entanto, creio que a grande quantidade de perfis aqui na
UFRN possa dificultar  um pouco.  Gostei  da  ideia  de criar  atalhos
para  as  funcionalidades  mais  utilizadas  e  da  possibilidade  de  se
escolher uma funcionalidade como tela inicial ao entrar no sistema. A
quebra  das  etapas  também facilitará  bastante  a  compreensão  do
processo como um todo.

Sucedendo  esta  etapa,  encaminhou-se  a  finalização  da  interface,  com  a

estilização dos componentes e elaboração de protótipo estático (imagem) de alta-

fidelidade.

4.6 Protótipo

A interface final utilizou um novo padrão de interface dos sistemas SINFO,

que foi desenvolvido e aprimorado ao longo desta pesquisa. O padrão adotou as

cores  e  aspectos  da  identidade  visual  da  Superintendência,  preservando  a

linguagem visual  da marca nos componentes (Figura 4.29).  Toda a programação

visual do protótipo da interface foi executada no programa Inkscape, anteriormente

mencionado.

9 PARTICIPANTE 2. [mensagem eletrônica]. Mensagem recebida por <andregrilo@omitido> em 09

de maio de 2016.

mailto:andregrilo@outlook.com


105

Figura 4.29 – Protótipo da nova interface

Fonte: Elaborado pelo autor

Apresentando  as  cores  da  identidade  visual  dos  sistemas  integrados  da

UFRN, a interface segue a arquitetura de informação proposta nos wireframes, com

ajustes  oriundos  das  sugestões  dos  usuários.  Por  exemplo,  o  menu  de  atalhos

também é um bloco que pode ser removido ou adicionado à interface de acordo com

a escolha  do  usuário  (Figura  4.30).  Assim,  a  interface  apresentaria  somente  as

informações desejadas pelo servidor, tendo ele acesso ao menu com as opções de

módulos de sua atribuição na unidade administrativa.
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Figura 4.30 – Menu de atalhos para funcionalidades

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados do servidor, que na versão antiga do SIPAC ocupavam um terço da

interface, agora são agrupados num menu suspenso acessado na foto do usuário na

parte superior direita (Figura 4.31).

Figura 4.31 – Novo acesso às informações do usuário

Fonte: Elaborado pelo autor

As  imagens  seguintes  (Figuras  4.32  e  4.33)  apresentam  a  exibição  de

atividades,  que  na  proposta  são  listadas  de  acordo  com  as  categorias,  isto  é,

aquelas referentes o servidor e aquelas referentes à unidade como um todo.
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Figura 4.32 – Atividades do servidor utilizando a abordagem visual Kanban

Fonte: Elaborado pelo autor

A separação por cores e ícones de cada fase das tarefas auxilia visualmente

o  estado  atual  das  ações,  por  empregar  variáveis  diferenciadoras  na  interface

gráfica. O servidor pode vincular tarefas a uma determinada funcionalidade, como

indica o ícone de corrente posicionado na parte inferior direita de algumas tarefas na

figura  de  exemplo.  Além  disso,  o  redesign propõe  uma  integração  maior  entre

atividades que são demandadas entre servidores (como demonstram as fotos de

usuários na atividade em andamento), podendo o usuário adicionar pessoas a uma

atividade específica, para que acompanhem o processo e evolução da atividade com

notificações em seus respectivos ambientes no SIPAC.

Figura 4.33 – Reorganização da lista de tarefas da unidade administrativa

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma mudança mais sensível na estrutura da interface foi a concepção dos

formulários de entrada de dados, comumente utilizados nas ações dos módulos do
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sistema. A distribuição dos campos foi dividida na sequência de etapas, informando

quantos passos o usuário deve efetuar para concluir a ação (Figura 4.34).

Figura 4.34 – Novo aspecto dos formulários, informando as etapas a serem realizadas

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao  lado  do  título  da  seção,  há  um  atalho  para  ajuda,  que  exibe  mais

informações sobre  o  preenchimento  da requisição,  glossário  de  termos técnicos,

entre outros. As etapas da requisição são exibidas na parte superior, com diferentes

aspectos visuais (variáveis diferenciadoras) e a ordenação de cada uma (variáveis

hierárquicas),  informando a etapa atual  e  as  que ainda restam.  O usuário  pode

cancelar a ação por meio do botão “cancelar” do formulário ou clicando no ícone “x”,

que fechará o bloco de conteúdo,  exibindo novamente a tela inicial.  A sensação

esperada para tal  interação é que o usuário não sinta que está alternando telas,

diminuindo  o  impacto  de  tais  transições  e  aumenta  a  sensação  de  controle  do

usuário.  Foram, ainda, desenvolvidos protótipos da versão responsiva do SIPAC,

que preservou a identidade visual, porém adaptando os componentes da interface

aos dispositivos móveis (Figura 4.35.a, b e c).
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Figura 4.35.a – Versão responsiva da interface

Fonte: Elaborado pelo autor

A principal  vantagem da versão responsiva é a possibilidade de o usuário

acessar  a  todas  as  funcionalidades  do  sistema  via  navegador,  algo  inviável

tecnicamente  no  caso  de  um aplicativo  desenvolvido  para  celular,  que  no  geral

possui  limitações  de  recursos  para  manter  o  desempenho.  A proposta  é  que  o

usuário consiga transitar entre as diferentes telas (smartphone,  tablet e  desktop)

com acesso a todas as possibilidades oferecidas pelo sistema.
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Figura 4.35.b – Detalhe do menu lateral na versão responsiva

Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 4.35.c mostra o fluxo de acesso a um formulário de requisição.

Figura 4.35.c – Acessando formulário de requisição na versão responsiva

Fonte: Elaborado pelo autor
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As figuras a seguir (4.36 e 4.37) são montagens fotográficas demonstrativas

da interface em funcionamento nos dispositivos de mesa e móvel. As imagens foram

elaboradas no editor de imagens GIMP, versão 2.8.16.

Figura 4.36 – Simulação fotográfica da versão responsiva

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 4.37 – Simulação fotográfica da versão desktop

Fonte: Elaborado pelo autor

Após o desenvolvimento dos protótipos da interface, foi elaborado um material

de apresentação da proposta de redesign, enviado eletronicamente via sistema aos

servidores técnico-administrativos. O material incluiu um questionário de satisfação

para verificar o nível de aceitação e adequação à opinião dos usuários com as ideias

apresentadas. Participaram da validação final um grupo de 22 usuários do SIPAC.
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4.7 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O questionário  de  satisfação  apresentou  uma distribuição  heterogênea  de

localidades e tempo de atuação dos respondentes (Quadro 4.7).

Quadro 4.7 – Unidades de origem dos participantes da validação final

Unidade administrativa Tempo de atuação

Escola de Música 7 anos

Reitoria – Auditoria Interna 6 anos

Departamento de Geografia 3 anos 

Pró-Reitoria de Graduação 4 anos 

Coordenadoria Acumulação de Cargos – Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas

3 anos 

Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 2 anos

Biblioteca de Odontologia 6 anos

Superintendência de Infraestrutura 8 anos

Pró-Reitoria de Planejamento 10 anos

Superintendência de Infraestrutura 9 anos

Diretoria de Material e Patrimônio 4 anos 

Programa de Pós-Graduação em Nutrição 2 anos 

Superintendência de Infraestrutura 2 anos

Pró-Reitoria de Administração 5 anos

Departamento de Geologia 12 anos

Pós-graduação em Antropologia Social 5 anos

Divisão de Segurança e Patrimônio 5 anos

Departamento de Ecologia 4 anos

Superintendência de Infraestrutura 8 anos

Reitoria – Auditoria Interna 5 anos

Departamento de Geologia 3,5 anos

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Não informado

Fonte: Dados da pesquisa
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As questões foram divididas entre os mesmos critérios utilizados na primeira

abordagem,  porém  eliminando  itens  não-aplicáveis,  como  funcionalidades  e

recursos que requeressem condições reais  para serem avaliados.  O instrumento

utilizado pode ser conferido na íntegra no Apêndice F.

Na Figura 4.38 estão indicados os níveis de satisfação quanto aos aspectos

de clareza da interface.

Figura 4.38 – Níveis de satisfação dos usuários no quesito “clareza”

Fonte: Dados da pesquisa

Para  o  quesito  clareza,  observou-se  predominância  do  nível  ótimo  de

satisfação (“totalmente satisfeito”) em ~80% (5/6) dos itens. Os índices de satisfação

parcial ou insatisfação foram consideravelmente reduzidos. Porém, quanto ao item

“Apresenta apenas informações essenciais evitando conteúdos irrelevantes”, 31,8%

afirmaram estar parcialmente satisfeitos. No que se refere à estética da interface

(Figura 4.39), a maioria dos participantes (~84%) demonstraram total satisfação em

todos  os  itens,  apresentando  índices  de  satisfação  parcial  de  aproximadamente

15%.
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Figura 4.39 – Satisfação dos respondentes quanto à estética da interface

Fonte: Dados da pesquisa

Os  respondentes  puderam  avaliar  a  possível  praticidade  dos  recursos

apresentados na nova interface. Os itens desse quesito encontraram conformidade

expressiva  em  relação  à  satisfação  plena  dos  usuários  (91,8%).  As  principais

exibições  dos  níveis  de  “parcialmente  satisfeito”  e  “insatisfeito”  ocorreram  em

relação aos recursos de acesso rápido às funcionalidades (1 insatisfeito) e quanto

aos ícones (4 parcialmente satisfeitos).

Figura 4.40 – Níveis de satisfação quanto à possível praticidade da interface

Fonte: Dados da pesquisa
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Os gráficos a seguir (Figuras 4.41.a e b) se referem aos dois itens do quesito

“organização”, que obtiveram satisfação total da maioria dos respondentes.

Figura 4.41.a – Quesito “organização”: apresentação das estatísticas da unidade

Fonte: Dados da pesquisa

Figura 4.41.b – Quesito “organização”: localização dos dados do servidor

Fonte: Dados da pesquisa
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Os participantes também avaliaram a interface no geral, para cada um dos

critérios, indicando se o redesign atendia ou não a tais qualidades (Figura 4.42). A

interface foi  considerada “excelente” nos aspectos estético e da organização das

informações.  Este  último  aspecto,  inclusive,  corresponde  à  arquitetura  da

informação,  que  na  versão  antiga  do  SIPAC  recebeu  índices  moderados  de

satisfação. No caso do redesign, os usuários consideraram a AI dois níveis acima de

“suficiente”.

Os  critérios  “clareza”  e  “praticidade”  receberam  a  majoritariamente  a

qualidade “notável”, na opinião dos respondentes. Essa percepção é coerente, uma

vez que os usuários apenas avaliaram o conceito e o protótipo não-funcional da

interface, não podendo avaliar com maior profundidade tais aspectos, que são por

vezes  experienciais.  Por  outro  lado,  a  qualidade  de  “excelente”  atingiu  volumes

equiparáveis em relação a “notável”, na maioria dos critérios.

Figura 4.42 – Nível geral de qualidade da interface em relação aos critérios 

Fonte: Dados da pesquisa

O  índices  de  qualidade  “excelente”  demonstram  um  nítido  aumento  de

satisfação  em  comparação  com  a  interface  anterior,  que  atingiu  apenas  níveis

moderados  de  satisfação  dos  usuários.  No  questionário  foi  disponibilizado  um

campo para que os usuários pudessem escrever suas opiniões a respeito da nova

interface. No Quadro 4.8 constam os principais comentários e sugestões.
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Quadro 4.8 – Comentários dos usuários acerca da nova interface

“Parece permitir uma navegação mais agradável. 
Parece muito bom.”

“É um design 'clean' que facilita encontrar aquilo 
que se procura no sistema. Aparenta ter ficado 
muito mais amigável.”

“Gostei, excelente! Sugestão: na estética, as cores, 
layout, texto, imagens, ícones poderiam ser mais 
fortes.”

“O trabalho está excelente e o SIPAC precisa de um
redesign para otimizar o layout de apresentação das
informações e o tempo de carregamento das 
páginas.”

“Aparentemente ficou bem mais funcional.”

“Na minha opinião, a clareza e a praticidade foram 
os pontos mais importantes.”

“Eu achei o trabalho excelente, pois o SIPAC 
precisa mesmo de melhorias.”

“A proposta é bem mais clara e prática do que a 
atual. Senti falta de algo que apresente ao servidor, 
logo na tela inicial, as mudanças recentes de 
procedimentos, pois atualmente só ficamos 
sabendo quando estamos no meio do procedimento
e nos deparamos com uma nova etapa ou um 
campo novo a ser preenchido.”

“Achei ótimo, uma vez que a atual dificulta muito o 
entendimento principalmente dos servidores mais 
‘antigos’ e tem muitos campos desnecessários.”

Fonte: Dados da pesquisa

Destaca-se, ainda, o comentário de um dos participantes acerca do uso das

cores. O respondente, oriundo do Núcleo de Acessibilidade da UFRN, comentou da

possibilidade  de  se  prover  acessibilidade  nas  cores  da  interface.  Ponto

extremamente válido, uma vez que os sistemas federais devem obrigatoriamente

fornecer recursos de acessibilidade. Embora o presente trabalho tenha contemplado

o aspecto da organização das informações, um dos resultados da pesquisa foi uma

nova padronização dos elementos de interface dos sistemas da UFRN, o que deixa

espaço para explorar,  em sua evolução, padrões de acessibilidade. No geral,  os

comentários  dos  participantes  demonstraram  alto  grau  de  satisfação  com  as

propostas apresentadas. Ao final do questionário, os usuários deixaram uma nota

geral  (0  a  10)  para  o  conceito  (Figura  4.43),  que  obteve  bons  indicadores  de

aprovação e satisfação, ainda que para um protótipo não-funcional.

Figura 4.43 – Nota final dos respondentes para a interface

Fonte: Dados da pesquisa



118

Capítulo 5. 

Conclusões
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Verificou-se, neste trabalho, a importância do planejamento e organização das

informações  presentes  em interfaces  gráficas  de  sistemas  de  gestão,  utilizando,

para isso, os conceitos da arquitetura da informação, linguagem visual e usabilidade

na proposição de novas experiências para os usuários. Observou-se, ainda, que a

usabilidade pode ser avaliada além de aspectos quantitativos, sendo a satisfação e

o  autorrelato  do  usuário  –  dados  estes  qualitativos  –  importantes  métricas  para

estudo  e  processo  de  design.  Nesse  sentido,  os  métodos  e  abordagens

empregados na pesquisa foram proveitosos para o alcance de tais resultados.

Esta pesquisa possibilitou avanços importantes no cenário da tecnologia da

informação  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte,  uma  vez  que  os

sistemas  integrados  compartilham  a  mesma  interface  gráfica,  com  diferentes

variações, de acordo com a finalidade de cada um. Assim, a evolução obtida na

proposta de novo design da interface do SIPAC pode ser  adotada não somente

neste, mas nos sistemas SIGAA e SIGRH. A saber, ao longo do desenvolvimento

desta pesquisa, diversos padrões de interface foram gerados, e a nova concepção

visual  já  vem  sendo  aplicada  em  novos  projetos  internos  da  Superintendência,

atingindo um dos objetivos desta pesquisa, a geração de padrões de layout como

produto de pesquisa em usabilidade e como recurso para os desenvolvedores dos

sistemas e aplicações. Tal desdobramento já pode ser considerado uma realidade.

Consideram-se os frutos deste trabalho importantes passos para a inovação e

aperfeiçoamento da experiência tecnológica da comunidade acadêmica, a começar

pelos  fatores  ergonômicos de seu corpo  técnico-administrativo,  responsável  pela

gestão institucional. Os benefícios esperados para o conceito da nova interface dos

sistemas aqui apresentado, entretanto, podem ultrapassar os contornos do Campus

da  UFRN,  atuando  na  consolidação  dos  sistemas  integrados  nas  redes  de

cooperação da Universidade, formadas por outras instituições de ensino superior e

órgãos federais que já adotam os sistemas SIG e que possam ter o interesse na

implementação das inovações na usabilidade e interface de tais sistemas.

Sobretudo, espera-se que as abordagens de design tornem-se uma prática

comum no desenvolvimento dos sistemas e aplicações na tecnologia da informação

Universitária. Os índices de satisfação e potencial adesão dos sujeitos da pesquisa



120

às propostas apresentadas trazem perspectivas animadoras para a implementação

e aperfeiçoamento de práticas de design, usabilidade e experiência do usuário no

contexto  da  Superintendência  de  Informática  da  UFRN,  bem  como  de  outras

instituições e organizações que desenvolvem sistemas de gestão, as quais possam

tomar conhecimento deste trabalho e considerar os conceitos e diretrizes de design

dos autores aqui discorridos, em suas estratégias de desenvolvimento de produtos.

Destaca-se,  ainda, que o resultado desta investigação apresenta um novo

SIPAC, completando uma década após seu lançamento no ambiente de produção,

ocorrido ano de 2006. Tal evento constitui marco na história dos sistemas integrados

da UFRN e, novamente, um passo estratégico para a inovação na tecnologia da

informação em instituições públicas de ensino superior.

Em se tratando de tais instituições, as propostas de usabilidade e interface

amigável do novo SIPAC podem servir de base para discussão sobre a eficiência

dos  sistemas  nos  trâmites  burocráticos  inerentes  ao  serviço  público  em  geral,

discorridas nas primeiras linhas desta dissertação. Deseja-se que a gestão pública

possa  contar  com  mecanismos  fluidos  para  sua  execução,  sendo  os  sistemas

integrados de gestão fortes aliados na condução de suas práticas de governança.

Nesse  intuito,  como  desdobramentos  futuros  de  investigação,  veem-se  novas

aplicabilidades das abordagens de design aqui enfatizadas: no estudo da relação

entre  identidade  visual  e  padronização  de  produtos  digitais,  aprofundando  nas

questões  de  acessibilidade,  responsividade  e  outras  premissas  de  ambientes

digitais; e também no estudo da qualidade e satisfação do usuário com sistemas de

gestão  e  seus  impactos  cotidianos  na  psicologia  organizacional  e  ergonomia

cognitiva dos usuários.
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APÊNDICE A – RELATO DA HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DO SIPAC
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Informações  concedidas  a  esta  pesquisa  por  meio  de  correio  eletrônico

enviado pelo DESENVOLVEDOR 1, que atuou no desenvolvimento do SIPAC, do

Portal Administrativo e outros módulos estruturantes do sistema, entre os anos de

2005 e 2006. 

From: andregrilo@omitido
To: omitido
Subject: História do SIPAC
Date: Sun, 24 Apr 2016 15:42:40 -0300

Olá, DESENVOLVEDOR 1! Tudo bem?

Quem me informou seu contato foi FULANO, da SINFO. Atualmente estou responsável pela área de Design 
e UX e estamos realizando várias pesquisas e ações para aprimoramento de usabilidade dos sistemas.

Além disso, estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado relacionada ao tema e tendo como objeto o 
SIPAC. Consideramos que este é um sistema abrangente e extremamente útil em nível de gestão 
administrativa e organizacional.

FULANO me indicou você, pois eu precisava conversar com alguém que participou dos primeiros passos e 
evolução do SIPAC. O propósito deste nosso contato seria para que você, como participante no 
desenvolvimento do SIPAC em seu início, pudesse relatar sobretudo a parte de Design e concepção do 
layout do Portal Administrativo. Minhas principais perguntas seriam:

- Havia alguma tendência de design na época que vocês adotaram? (cores, posição dos menus, tipos
de menus etc.)

- Durante o planejamento do sistema, houve alguma fase de arquitetura da informação, testes de 
usabilidade e validação com usuários finais (servidores técnico-administrativos)?

- Como você avalia o design da interface do SIPAC atualmente? Quais seriam os principais pontos 
(positivos e negativos) que você poderia destacar?

Enfim, seriam questões ligadas à interface do SIPAC, sobretudo na área do Portal Administrativo e no layout 
dos formulários.

Desde já, eu gostaria de agradecer o seu tempo e sua contribuição seria imensa para enriquecer este 
projeto!

Atenciosamente,

André Grilo

Transcreve-se, a seguir, as palavras redigidas pelo DESENVOLVEDOR 1.

From: omitido
Date: Thu, 9 Jun 2016 08:08:28 -0300
Subject: Re: História do SIPAC
To: andregrilo@omitido

Contexto inicial

Trabalhei no SIPAC entre Jan/2005 e Q3/2006 aproximadamente. Durante 2005 o sistema ficou sendo 
desenvolvido sem estar em produção e passou por algumas fases de design de interface. Inicialmente os 
menus de sistema (o atual menu de módulos) era uma lista não-ordenada de opções e havia um cabeçalho
com informações básicas de login.
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Eu fiz um protótipo de menu (que talvez consiga resgatar em algum backup meu) que se assemelha 
bastante com o atual menu de módulos para funcionar como landing page de um usuário. Na época 
CICRANO (coordenador do SIPAC à epoca) ficou interessado em refinarmos mais a interface, já que 
estava se aproximando do lançamento dos primeiros módulos.

Nisso trabalhei em melhorar o menu de módulos, menus internos dos módulos e cabeçalho. Posso 
procurar esses mockups originais para te passar, mas não garanto ter todos. Até então não existia um 
Portal Administrativo como hoje. Ele só viria a existir após o SIGAA. Os usuários, técnicos-administrativos 
de departamentos acadêmicos e centros, e de pró-reitorias e depois unidades acessavam as opções 
através dos menus de módulos que era liberados para eles por autorização de papéis.

Em 2006 fui para o SIGAA, que estava em desenvolvimento e com perspectivas de ser lançado para a 
graduação em meados de 2007. Muitas das decisões de design para telas/menus/cores foram trazidos do 
SIPAC para manutenção da identidade visual única dos sistemas. Em algum ponto do desenvolvimento, 
antes do lançamento para alunos, identificou-se que seria necessário centralizar as várias operações dos 
usuários em uma landing page mais fácil de navegar e amigável que o painel de módulos.

Surgiu então a idéia de construir o Portal do Aluno (hoje Portal do Discente) e Portal do Docente. Como 
havia feito os menus do SIPAC fiquei também com a missão de fazer esses portais. O objetivo era que na 
página inicial o aluno conseguisse acessar todas as funcionalidades específicas para ele, sem ter que ficar 
pulando entre os módulos.

À época foi também feito o redesign do cabeçalho para o template que ainda hoje se mantém (ao menos 
na visão do meu login), adicionando as opções de acesso rápido (Caixa-postal, adicionar módulo, etc.). 
Detalho mais coisas dele na resposta à sua primeira pergunta.

Algum tempo depois do portal ter sido lançado, CICRANO pediu para criar um portal similar no SIPAC, para
os técnico-administrativos. Não lembro se eu mesmo fiz a criação dele ou se apenas me envolvi nas 
decisões de design e definição. 

Desde então os elementos de design pouco mudaram.

Havia alguma tendência de design na época que vocês adotaram? (cores, posição dos menus, tipos
de menus etc.)

Para definição do design do sistema haviam poucas diretrizes. A principal delas era manter a identidade 
visual única dos sistemas e usar o azul como cor primária, remetendo à (recente) identidade visual da 
UFRN e seu logo azul. Anteriormente nos sitemas (como o PontoA) o verde era a cor predominante devido 
ao brasão da universidade.Nessa época estudei um pouco sobre teoria das cores e tentei manter uma 
paleta monocromática limitada a tons de azul, usando outras cores neutras para composição.

Nunca foi criado um guia de estilos apropriado para os sistemas, mas um CSS comum passou a ser 
utilizado para manter a identidade.

A idéia dos Portais (Discente, Docente e Admin) era remeter ao layout do Orkut à época, que era a principal
rede social. O posicionamento de uma área de menu vertical apenas foi mudada da esquerda (como era no
Orkut) para a direita. Era tão forte a semelhança que inicialmente era chamado de 'SIGOrkut' por alguns 
usuários.

Estudei nessa época (de forma bem rudimentar, já que meus conhecimentos de UX só foram desenvolver 
recentemente um pouco mais) também sobre uso de espaços em branco, grids, etc. Embora tenha tentado 
aplicar esses conhecimentos nas interfaces e menus, isso nem sempre foi posssível por (1) eu não ter 
conhecimento suficiente e (2) requisitos de colocar mais informações na tela dentro da resolução padrão de
800x600 suportada então. 

O menu superior foi construído para ter todas as funcionalidades acessíveis de forma rápida. Usar 
dropdowns se encaixava bem com a necessidade. Além disso, era a época da 'Web 2.0' e usar elementos 
de interface que remetiam à sistemas desktop era uma forte tendência para sistemas web. 

Para os formulários houve também uma padronização de cores, cabeçalhos, rodapé de botões, 
posicionamento dos botões, etc para manter a consistência de interação entre os diferentes módulos e 
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sistemas.

Durante o planejamento do sistema, houve alguma fase de arquitetura da informação, testes de 
usabilidade e validação com usuários finais (servidores técnico-administrativos)?

Não houve uma fase de arquitetura da informação. A construção dos menus seguiram agrupamentos 
lógicos de divisões dentro da UFRN e/ou funcionalidades (Requisições, Patrimônio, etc.). Não foram 
realizados testes de usabilidade, mas coletados feedbacks após apresentações a stakeholders e durante 
os workshops de treinamento com os usuários.

Como você avalia o design da interface do SIPAC atualmente? Quais seriam os principais pontos 
(positivos e negativos) que você poderia destacar?

Não tenho muito como avaliar hoje, estando tanto tempo longe e sem o contexto necessário para tal. Se há
interesse em melhorar a experiência do usuário sugiro técnicas que você provavelmente já deve ter planos 
(ou já ter feito) como a análise da arquitetura de informação do site, entrevistas com usuários, condução de
testes de usabilidade apropriados, coleta de métricas (como heatmaps de interação) e testes A/B para 
testar hipóteses de mudança na interação.

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO I
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Questionário de satisfação de uso do SIPAC

Caro(a) servidor(a),

Esta é uma pesquisa desenvolvida para projeto de mestrado profissional em Design, em parceria com a Superintendência de 
Informática da UFRN (SINFO), com o objetivo de melhorar a satisfação e eficiência no uso do SIPAC. As contribuições 
registradas nesse questionário serão encaminhadas à equipe de desenvolvimento da SINFO, com propostas de 
aperfeiçoamento e redesign desse sistema.

Agradeço, desde já, a sua disponibilidade e colaboração.

À qual unidade você pertence? ___________________________________________

AVALIANDO O PORTAL

a) Este questionário se refere especificamente ao Portal Administrativo (imagem de exemplo)

b) Dica: acesse o SIPAC em seu navegador para avaliar de acordo com as suas necessidades.
- - -
Escala: 0 (Insatisfatório), 1 (Pouco satisfatório), 2 (Satisfatório), 3 (Muito satisfatório)

1. Informe seu nível de satisfação sobre o Portal Administrativo: 0 1 2 3

1.1 Clareza

Informações em linguagem clara e de fácil entendimento

Facilidade em localizar funcionalidades desejadas

Organização e navegação das atividades em andamento (abas)

Tamanho dos textos

Organização do conteúdo e separação das informações

Visibilidade e destaque das mensagens informativas, de alertas ou erro.

Os ícones se associam às suas respectivas funcionalidades

Apresenta apenas informações essenciais evitando conteúdos irrelevantes

1.2 Estética

Cores utilizadas no layout (legendas, listas, tabelas, tópicos, categorias, etc.)

Destaques de textos e imagens

Visual dos ícones e das cores utilizadas

1.3 Praticidade

Existência de atalhos para funcionalidades mais usadas

Listagens das atividades em andamento

Acesso rápido às informações e funcionalidades desejadas

Os ícones e figuras auxiliam a encontrar a informação desejada

1.4 Organização

Localização dos atalhos para memorandos, licitações, dentre outros.

Localização das informações e dados do servidor (ocupação, matrícula, foto, alterar

senha etc.)

Informações estatísticas sobre os gastos da unidade

2. Quanto tempo, em média, você permanece na tela do Portal após acessar o SIPAC?

( ) Menos de 5 minutos
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( ) De 5 a 10 minutos

( ) De 10 a 30 minutos

( ) De 30 minutos a 1 hora

( ) Acima de 1 hora

3. É possível priorizar e personalizar as informações a serem exibidas no Portal?

( ) Sim ( ) Não ( ) Desconheço

4. O SIPAC oferece atalhos de teclado para navegação?

( ) Sim ( ) Não ( ) Desconheço

5. Você já tentou acessar o portal administrativo de um dispositivo móvel (tablet ou smartphone)?

( ) Sim ( ) Não

5.1 Se sua resposta anterior foi “sim”, o portal administrativo ficou adequado a esses dispositivos?

( ) Sim ( ) Não

6. Comente abaixo que outros aspectos poderiam ser melhorados especificamente no portal administrativo.

7. Você gostaria de ser informado sobre o  redesign do SIPAC e deixar suas opiniões durante a evolução deste

projeto? Caso sim, informe seu nome e e-mail.

Apêndice C – Registro de data, horário e localidades dos respondentes do
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Questionário I

Data e horário Unidade (c.f. informado*)

21/01/2016 15:53:38 CCET

21/01/2016 15:55:35 Diretoria de Material e Patrimônio

21/01/2016 15:56:57 Pós-graduação

21/01/2016 16:02:31 DMA/SIN

21/01/2016 16:04:11 Centro de Biociências

21/01/2016 16:07:42 BCZM

21/01/2016 16:07:58 BCZM

21/01/2016 16:08:19 PpgEEC

21/01/2016 16:11:17 PROGESP

21/01/2016 16:11:56 EMUFRN

21/01/2016 16:15:23 SIN – UFRN

21/01/2016 16:17:43 Escola de Música

21/01/2016 16:19:42 Auditoria Interna

21/01/2016 16:32:02 Reitoria

21/01/2016 16:38:42 Departamento de Geografia

21/01/2016 16:40:57 Escola de Ciências e Tecnologia

21/01/2016 16:50:40 Pró-Reitoria de Extensão

21/01/2016 16:55:14 Diretoria de Contabilidade e Finanças

21/01/2016 17:00:03 Departamento de Geografia

21/01/2016 17:31:01 IMT - Instituto de Medicina Tropical

21/01/2016 17:43:48 DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

21/01/2016 18:28:09 Museu Câmara Cascudo

21/01/2016 21:25:23 Centro de Biociências

22/01/2016 0:49:14 Diretoria de Material e Patrimônio – DMP

22/01/2016 7:33:45 DAP

22/01/2016 8:18:06 Biblioteca Central Zila Mamede

22/01/2016 8:19:29 Centro

22/01/2016 8:20:00 Instituto do Cérebro

22/01/2016 8:41:18 PROGESP

22/01/2016 8:49:48 Diretoria de Contabilidade e Finanças
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22/01/2016 9:07:18 Departamento de Ecologia

22/01/2016 9:26:15 Instituto do Cérebro

22/01/2016 9:55:46 Departamento de Material e Patrimônio

22/01/2016 10:33:59 CCS - Departamento de Farmácia

22/01/2016 10:35:03 Departamento de Educação Física

22/01/2016 10:45:38 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

22/01/2016 11:18:49 Editora da UFRN

22/01/2016 11:28:58 Centro

22/01/2016 12:55:10 CCSA

22/01/2016 14:43:58 Instituto Metrópole Digital

22/01/2016 14:44:11 Gabinete

22/01/2016 19:17:34 CENTRO DE BIOCIÊNCIAS

24/01/2016 7:40:13 Maternidade Escola Januário Cicco

25/01/2016 9:28:18 CB, PRODEMA

25/01/2016 13:40:27 Departamento de Ecologia

25/01/2016 13:49:06 Coordenação do Curso Engenharia da Computação

25/01/2016 14:17:36 Centro de Biociências

25/01/2016 15:12:21 CCHLA - Departamento de Psicologia

25/01/2016 22:25:05 Centro

26/01/2016 8:35:21 Centro de Biociências

26/01/2016 9:29:08 DCF

26/01/2016 10:45:12 CCHLA/DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

26/01/2016 21:20:43 DCF

27/01/2016 9:20:28 DAP/CPCC

27/01/2016 11:46:13 Administração do CCSA

27/01/2016 15:54:54 DMP/Pós-Compra

28/01/2016 9:12:16 Pró-Reitoria

29/01/2016 9:12:23 PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL

29/01/2016 15:45:41 Escola de Saúde-ESUFRN

*Preservou-se a escrita registrada pelos respondentes.
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO DIRIGIDO AOS

DESENVOLVEDORES DO SIPAC

Pesquisa de opinião – SIPAC

Caro(a) colaborador(a),

Esta é uma pesquisa desenvolvida para o Mestrado Profissional em Design, em parceria com a Superintendência de 
Informática, que busca analisar a interface do Portal Administrativo do SIPAC.

Contamos com suas opiniões e sugestões para o aperfeiçoamento desse importante sistema utilizado pelos servidores da 
UFRN e de diversas instituições.

Há quanto tempo você trabalha em atividades relacionadas ao SIPAC? 

(  )  Até 6 meses

(  )  Até 1 ano

(  )  Acima de 1 ano

Liste os aspectos positivos do Portal

Liste os aspectos negativos do Portal

Espaço para comentários e sugestões
Aqui você pode citar outros pontos referentes ao SIPAC como um todo (funcionalidades, características, etc)
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA E AVALIAÇÃO COOPERATIVA

O celular do pesquisador deve ser configurado para modo avião, para não 

interromper a gravação da sessão.

Parte 1 – Entrevista

1. Há quanto tempo você utiliza o SIPAC?

2. Quais as principais atividades que você realiza?

3. O SIPAC auxilia de maneira satisfatória a realização dessas atividades? Por quê?

4. Como você avalia o SIPAC atualmente, só o ponto de vista da praticidade e da 

adequação ao seu trabalho na UFRN?

Parte 2 – Avaliação Cooperativa

Esta atividade permite analisar a interface, identificar características, reconhecer 

problemas ou falhas. É importante, durante a navegação, destacar as principais 

observações e aquilo que está pensando enquanto navega ou interage com o 

sistema. 

1. Com o SIPAC logado, vá para a página do Portal Administrativo.

2. Indique as partes da interface que você mais utiliza.

3. Indique as partes da interface que você menos utiliza.

4. Há alguma funcionalidade ou informação útil que você considera difícil de ser 

encontrada?

5. Demonstre, nos próximos minutos, alguma das tarefas que você mais realiza no 

SIPAC, descrevendo como esta é executada.
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN

MESTRADO PROFISSIONAL EM DESIGN

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado(a),

A sessão a ser realizada na presente data integra a pesquisa de Dissertação de Mestrado Profissional em Design,
desenvolvida pelo discente André Grilo de Sousa (matrícula 2015109781), no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Design da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do professor doutor Tassos Lycurgo Galvão
Nunes.

Pretende-se discutir  acerca da experiência de utilização da ferramenta SIPAC, especificamente sobre o Portal
Administrativo e as funcionalidades relacionadas ao seu expediente. As atividades que sucederão este momento dar-se-ão
de forma voluntária (não haverá despesa ou remuneração), e consistem em uma entrevista inicial, seguida de avaliação
cooperativa da interface.  Os  benefícios  esperados  para  a  pesquisa  serão propostas  de melhorias  para  o  sistema no
cotidiano dos servidores da UFRN.

Como parte do procedimento de tais atividades, serão utilizados recursos de gravação de áudio, a fim de registrar a
entrevista e os comentários sobre a interface durante a avaliação cooperativa. O material gravado será encaminhado por e-
mail para cada participante. Em hipótese alguma os participantes terão suas identidades reveladas no trabalho, a fim de
evitar quaisquer constrangimentos, sendo o registro dos dados pessoais para fins de normalização ética desta pesquisa.

A qualquer momento, no entanto, você pode interromper a sessão, sem qualquer prejuízo à sua pessoa.

A assinatura deste Termo, registrada em duas vias destinadas uma ao pesquisador e outra ao participante, atesta
seu consentimento com as disposições supracitadas, certo dos eventuais riscos e benefícios.

Atenciosamente,

André Grilo
Mestrando em Design, UFRN

(84) X XXXX XXXX
andregrilo@omitido

Terça-feira, 26 de abril de 2016.

Declaro estar ciente dos objetivos e procedimentos desta pesquisa, participando de forma voluntária e conhecendo os
riscos e benefícios. 

_______________________________

Nome completo do participante
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO FINAL

Avaliação do redesign do SIPAC

Olá, caro(a) servidor(a)!

Esta é a conclusão de uma pesquisa de Mestrado em Design, desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), com o objetivo de aperfeiçoar a usabilidade dos sistemas de gestão acadêmica, e com isso tornar melhor a 
experiência de trabalho dos servidores na Universidade.

A ênfase desta investigação foi o Portal Administrativo do SIPAC, que consistiu na reformulação de seu visual e da 
organização de suas informações e funcionalidades. O conceito apresentado é por enquanto um protótipo, porém os 
resultados desta pesquisa serão encaminhados à Superintendência de Informática, responsável pelos sistemas da UFRN e 
investidora deste projeto.

Este é um questionário avaliativo das ideias apresentadas nos slides. Gostaria de novamente contar com sua participação 
nesta etapa final, fornecendo suas opiniões e sugestões para este trabalho.

Agradeço seu tempo e disponibilidade!

André Grilo
Mestrando em Design, UFRN

Critérios
Avalie o novo design de acordo com os critérios listados. Consulte o material de apresentação para melhor visualização da 
proposta.

CLAREZA
Totalmente
satisfeito

Parcialmente
satisfeito

Insatisfeito

Informações em linguagem clara e de fácil entendimento

Organização e navegação das atividades em andamento da 
unidade

Organização do conteúdo e separação das informações

Visibilidade e destaque das mensagens informativas

Os ícones se associam às suas respectivas funcionalidades

Apresenta apenas informações essenciais evitando conteúdos 
irrelevantes

ESTÉTICA
Totalmente
satisfeito

Parcialmente
satisfeito

Insatisfeito

Cores utilizadas no layout (legendas, listas, tabelas, tópicos, 
categorias, etc.)

Destaques de textos e imagens

Visual dos ícones e das cores utilizadas

PRATICIDADE
Totalmente
satisfeito

Parcialmente
satisfeito

Insatisfeito

Existência de atalhos para funcionalidades mais usadas

Listagens das atividades em andamento

Recursos para acesso rápido às informações e funcionalidades
desejadas
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Os ícones e figuras auxiliam a encontrar a informação desejada

Versão para dispositivos móveis (smartphone)

ORGANIZAÇÃO
Totalmente
satisfeito

Parcialmente
satisfeito

Insatisfeito

Localização das informações e dados do servidor (ocupação, 
matrícula, foto, etc.)

Apresentação das estatísticas sobre os gastos da unidade

Nível geral de alcance do redesign quanto aos critérios Insuficiente Razoável Suficiente Notável Excelente

Clareza

Estética

Praticidade

Organização

Considerações finais

O que você achou do novo design?

Deixe sua nota final para o redesign.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Por favor, informe sua unidade e tempo de atuação na UFRN.


