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Abstract. Due the significant increase of the elderly population in Brazil we noticed
that it is necessary to include this age group digitally in society. In this study, we
focus on the age group of 65 years or more, in order to understand their facility to
use the Smart TV systems, a technology that is increasingly present and accessible
to all ages. The current survey has the objective of measuring the Smart TV usability
using the SUS Survey (System Usability Scale), measuring effectiveness, efficiency
and user satisfaction in a specific use context. At the end, the user answered
questions based on his experience with the system and the data has been analyzed
based on usability criteria.
Resumo. Com o aumento da população idosa no Brasil nota-se uma necessidade
cada vez maior de incluir essa faixa etária digitalmente na sociedade. Neste estudo,
tomamos como foco a faixa etária com mais de 65 anos, a fim de entender o grau
de facilidade dos mesmos com os sistemas das TVs Smart, exemplo de tecnologia
cada vez mais acessível a todas as idades. A pesquisa teve como objetivo principal
avaliar a usabilidade da TV Smart com a aplicação do questionário SUS (System
Usability Scale), visando medir a efetividade, eficiência e satisfação dos usuários
em um contexto de uso específico. Ao final do cenário proposto, o usuário
respondeu as questões definidas baseado em sua experiência com o sistema para
que fosse então feita a análise dos critérios de usabilidade escolhidos.

1. Introdução
Estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram
que o envelhecimento da população não é apenas uma característica dos países
desenvolvidos, a parcela da população brasileira com mais de sessenta anos de idade vem
crescendo significativamente a cada ano. Os números mostram que, atualmente, uma em cada
dez pessoas tem 60 anos de idade ou mais e, para 2050, estima-se que a relação será de uma
para cinco em todo o mundo, e de uma para três nos países desenvolvidos [IBGE 2010].
A realização de políticas públicas e estudos que contribuam para a qualidade de vida
na terceira idade validam-se não apenas na valorização da dignidade do idoso enquanto
cidadão, mas também na medida em que satisfazem as necessidades de uma parcela
significativa da população, por isso a tecnologia e a educação irão agir juntas para evitar que
esse contingente de pessoas fique a margem da sociedade [WARSCHAUER 2006].

Com o avanço da tecnologia e a necessidade da inclusão digital, estudos e estratégias
a serem implementadas no sentido de uma melhor qualidade de vida na velhice, incluindo o
idoso digitalmente, tornam-se oportunos [KARCHAR 2010].
O aumento da população idosa no Brasil e no mundo, nos faz pensar que nos
próximos anos, grande parte dos usuários de sistemas serão da terceira idade, o que significa,
uma necessidade, cada vez maior, da inclusão digital dessa faixa etária.
Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa cuja questão central busca medir
a usabilidade da TV Smart pelos idosos, por meio do questionário SUS (System Usability
Scale). Foi definido um cenário de utilização deste dispositivo, afim de se estudar a interface
e avaliar a experiência do usuário idoso com esse sistema.
Com essa análise pode-se verificar como os usuários utilizam e estão familiarizados
com essa interface. Segundo CYBIS (2003), as interfaces difíceis, que aumentam a carga de
trabalho do usuário, trazem consequências negativas que vão desde a resistência ao uso,
passando pela subutilização, chegando ao abandono do sistema.
Utilizando as boas práticas de usabilidade, a satisfação do usuário deveria ser uma
das primeiras questões a serem lembradas, porém, muitas vezes, os sistemas não conseguem
atingir esses requisitos, dificultando assim, a execução das tarefas que o usuário deve realizar
no sistema. O sucesso dos projetos não está apenas nas funcionalidades do sistema, mas em
todos os fatores, principalmente na experiência que o usuário irá ter em contato com o
produto [COSTA 2014].
Baseado no cenário acima, este trabalho visa estudar boas práticas de usabilidade para
identificar por meio de testes de utilização e questionários, se as TVS Smarts tem atendido à
satisfação dos idosos e, medir a usabilidade do sistema escolhido em relação aos usuários,
acompanhando assim como está sendo a mudança para a terceira idade em relação à TV
Smart.
Este trabalho está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta a metodologia
utilizada, a Seção 3 descreve o referencial teórico, na Seção 4 é mostrado o desenvolvimento
do trabalho, os resultados são indicados na Seção 5 e a Seção 6 conclui o artigo.

2. Metodologia de Desenvolvimento
A metodologia de trabalho utilizada foi de pesquisa bibliográfica e qualitativa.
A primeira etapa foi realizar um estudo na literatura sobre (i) inclusão digital para
terceira idade, (ii) revisão sobre o método de questionário SUS e (iii) práticas de usabilidade.
Através dos atributos de usabilidade identificados, verificou-se quais poderiam ser aplicados
no trabalho considerando medir possíveis dificuldades de uso do sistema da TV Smart para
a população idosa.
Após a definição dos critérios a serem avaliados estudou-se algumas funcionalidades
básicas oferecidas pela TV Smart para que fossem exploradas durante os testes.

2.1 Testes

O principal objetivo do teste de usabilidade é avaliar a qualidade de interação entre o
usuário e o sistema, determinando e medindo impactos da interação e identificar problemas
na interface responsáveis por gerar desconfortos aos usuários [MACHADO et al., 2014].
Algumas etapas foram seguidas para o planejamento do teste de usabilidade:
•

•
•
•
•

•
•

Organização dos materiais, afim de obter um padrão e resultados mais específicos,
definindo o sistema operacional Tizen para ser avaliado. Esse sistema é
encontrado nas TVs Smarts da fabricante Samsung.
Definição do cenário e tarefa a ser realizada pelo usuário.
Elaboração de documentos de apoio como questionário pré-teste e apresentação
do estudo.
Definição do local de observação.
Seleção dos usuários, visando um conjunto de usuários representativo,
estabeleceu-se o número de dez (10) usuários voluntários, os quais, deveriam
possuir idade igual ou superior a 65 anos.
Seleção do método de questionário SUS como principal método de avaliação para
coletar os dados a serem analisados.
Análise dos resultados, compreender os resultados obtidos.

Nesse trabalho estudou-se e utilizou-se a abordagem do questionário SUS, adaptado
ao contexto, para avaliar o sistema da TV.
Cada idoso participante realizou o cenário proposto na TV Smart em questão e
respondeu às perguntas elaboradas para que ao final os dados fossem analisados.

3. Referencial Teórico
3.1 O envelhecimento da população
Os dados estatísticos da população idosa mostram um aumento significativo a cada ano. O
número de nascimentos decresce, a taxa de mortalidade infantil também diminui e o aumento
da expectativa de vida pela melhoria nas condições de saúde consolidam as previsões de um
grande aumento da terceira idade para as próximas décadas. Segundo o IBGE, o número de
idosos cresceu 18% em 5 anos e ultrapassou 30 milhões em 2017. Uma projeção feita pelo
IBGE em 2018 diz que em 2060, um quarto da população (25,5%) deverá ter mais de 65 anos
[IBGE 2018].

3.1.1 O envelhecimento e a relação com as evoluções tecnológicas
O acesso às tecnologias da informação e comunicação tem crescido na população brasileira,
o que vem trazendo a necessidade de iniciativas e programas de inclusão digital.
Atualmente nota-se o grande avanço da tecnologia e a necessidade de acompanhar
rapidamente a velocidade em que as tecnologias são substituídas por coisas mais modernas.
Ao se adquirir algumas destas modernidades, já sabemos que sua duração será curta, pois

outra em seu lugar já está em fase de desenvolvimento e em seguida será colocada no
mercado [KACHAR, 2010].
A geração mais nova tem intimidade e atração pelos artefatos tecnológicos, assimila
facilmente as mudanças, pois já convive desde tenra idade, explorando os brinquedos
eletrônicos e/ou brincando com o celular dos pais. Porém, a geração adulta e mais velha, de
origem anterior à disseminação do universo digital e da internet, não consegue acolher e
extrair tranquilamente os benefícios dessas evoluções na mesma presteza de assimilação dos
jovens [KACHAR, 2010].
As pessoas da terceira idade necessitam de um tempo maior e seguem um ritmo
mais lento para aprender a manipular e assimilar os mecanismos de funcionamento desses
artefatos [KACHAR, 2003, 2009], seja para o uso pessoal e cotidiano ou em atividade
profissional. Estes aparelhos nem sempre apresentam uma interface amigável ao universo e
às características do idoso, considerando o contraste nas cores, assim como, o design de
interação, onde este último necessitaria ser mais intuitivo [MORO, 2010]. Desta forma, acaba
ocorrendo uma subutilização desses recursos pelo público mais velho.

3.1.2 Inclusão digital para idosos
A tecnologia pode facilitar a vida dos indivíduos dentro da sociedade, porém, pode também
penalizar determinados grupos da população. Uma parcela da população idosa, por exemplo,
acaba sendo excluída com o avanço da tecnologia devido a dificuldades em entender a nova
linguagem tecnológica e em lidar com esses avanços até na realização de tarefas básicas. O
avanço da ciência e da medicina permite envelhecer com qualidade, podendo inserir o idoso
cada vez mais na sociedade [NOGUEIRA, 2008].
O perfil do idoso do século XXI mudou, ele deixou de ser uma pessoa que vive de
lembranças do passado, recolhido em seu aposento, para uma pessoa ativa, capaz de produzir,
participante do consumo, que intervém nas mudanças sociais e políticas [KACHAR, 2001].
Se por um lado, as novas gerações apresentam familiaridade com o uso das inovações
tecnológicas que surgem aceleradamente, as gerações mais velhas, dos idosos, por sua vez,
encontram-se no extremo oposto, sentindo-se no meio de um “bombardeio tecnológico” que
lhes causa estranheza, medo e/ou receio. Essa geração sente-se analfabeta diante das novas
tecnologias, revelando dificuldades em entender a nova linguagem e em lidar com os avanços
tecnológicos, até mesmo em questões básicas com eletrodomésticos, celulares e os caixas
eletrônicos instalados nos bancos [KACHAR, 2003].
O idoso apresenta necessidades educacionais especiais no que concerne à
aprendizagem sobre as tecnologias, o desenvolvimento de um sujeito não pode ser
compreendido por meio de um estudo do indivíduo. É necessário considerar também o
mundo social externo no qual aquela vida individual desenvolve-se, de maneira que, o
contexto social e histórico no qual os idosos contemporâneos desenvolveram-se não estava
imbuído da tecnologia [VYGOTSKY, 1998].
A inclusão, então, é um processo a partir do qual uma pessoa ou grupo de pessoas
passa a participar de usos e costumes de outro grupo e ter os mesmos direitos e deveres
daqueles; a inclusão digital é vista como uma forma de inclusão social, porque por meio das

tecnologias de informação e comunicação é possível a participação na sociedade através de
outras vias de acesso e pelo desenvolvimento social, cognitivo e afetivo que podem promover
nos sujeitos [PASQUALOTTI, 2006].

3.2 Usabilidade
O termo usabilidade refere-se à medida na qual um produto ou serviço pode ser usado por
usuários determinados para alcançar objetivos com eficiência, eficácia e satisfação em um
contexto específico de uso. A usabilidade é um conceito chave na interação homem
computador e enfatiza a preocupação em fazer sistemas que apresentem facilidade de
aprendizagem e na utilização [PREECE, 2003].
A interface de um sistema apresenta problemas de usabilidade quando um ou mais
usuários encontram dificuldades em realizar qualquer tarefa com o mesmo. Diversos fatores
podem contribuir para isso, causando perda de dados, diminuição da produtividade e até a
desistência do uso do software [WINCKLER; PIMENTA, 2002].
Abaixo foram sintetizados os atributos de usabilidade segundo Nielsen (1993):
•
•
•
•
•

Facilidade de aprendizagem;
Eficiência;
Facilidade de rememorar;
Erros: poucos e não catastróficos;
Satisfação subjetiva.

Para a norma NBR ISO 9241-11, a usabilidade é considerada como sendo a “medida
na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos
específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso” [ABNT,
2011]. Para a compreensão deste conceito torna-se necessário o conhecimento de outras
definições apresentadas na NBR ISO 9241-11:
•
•
•
•

Eficácia: acurácia e completude com as quais usuários alcançam objetivos
específicos.
Eficiência: recursos gastos em relação à acurácia e abrangência com as quais
usuários atingem objetivos.
Satisfação: ausência do desconforto e presença de atitudes positivas para com o
uso de um produto.
Contexto de uso: usuários, tarefas, equipamento (hardware, software e materiais),
e o ambiente físico e social no qual um produto é usado.

A NBR ISO 9241-11 enfatiza que a usabilidade dependente sempre do contexto de
uso e que o nível de usabilidade alcançado dependerá das circunstâncias específicas nas quais
o produto é utilizado. A Figura 1, apresentada a seguir, demonstra a estrutura de usabilidade.

3.3 System Usability Scale (SUS)

Para realizar a avaliação e medição da usabilidade neste trabalho, foi utilizado o questionário
SUS.

Figura 1. Estrutura de usabilidade segundo ISO
Fonte: [NBR 9241-11 2002]

A escala SUS foi desenvolvida em 1986, por John Brooke, no laboratório da Digital
Equipment Corporation, no Reino Unido. É um questionário composto por 10 itens, com 5
opções de respostas [SAURO, 2009]. A Figura 2 mostra as opções de respostas.

Figura 2. Escala Questionário SUS

As respostas pares do questionário SUS referem-se as perguntas que destacam
aspectos negativos e as respostas ímpares, por outro lado, referem-se aos aspectos positivos.
Desta forma, o resultado do SUS é a soma da contribuição individual de cada item. Para os
itens ímpares deve-se subtrair 1 à resposta do usuário, ao passo que para os itens pares o
score é 5 menos a resposta do usuário. Depois de obter o score de cada item, somam-se os
scores e multiplica-se o resultado por 2,5 [BROOKE, 1996]. Desta forma, o resultado obtido
será um índice de satisfação do utilizador (que varia de 0 a 100).
Brooke et al. (1996) afirma que, médias inferiores a 50 pontos indicam usabilidade
muito ruim, entre 51 e 64 indicam usabilidade ruim, entre 65 e 74 indicam usabilidade neutra,
valores iguais ou superiores a 75 pontos indicam uma boa usabilidade e valores iguais ou
superiores a 80 pontos indicam uma usabilidade muito boa [BROOKE 1996].
O SUS é um questionário originalmente em língua inglesa que possibilita uma
avaliação subjetiva simples, composta por dez itens, que mostra uma visão global do
usuário em relação ao sistema e é possível reconhecer os componentes de qualidade
indicados por Nielsen, a saber: facilidade de aprendizagem, eficiência, facilidade de
memorização, minimização dos erros e satisfação [TENORIO 2011]. Por meio de cada
questão do SUS é possível reconhecer os componentes de qualidade indicados por Nielsen
[TENÓRIO 2011]:

•
•
•
•
•

Facilidade de aprendizagem são determinadas nas questões 3, 4, 7 e 10;
Eficiência nas questões 5, 6 e 8;
Facilidade de memorização na questão 2;
Minimização dos erros na questão 6;
Satisfação nas questões 1, 4, 9.

4. Desenvolvimento do trabalho
O estudo sobre o envelhecimento da população e a necessidade de inclusão digital dos idosos
na sociedade nos ajudou na definição do público alvo, definindo como pré-requisito para
participar dos testes possuir mais de 65 anos.
O estudo das práticas de usabilidade resultou na seleção das características e sub
características que poderiam ser aplicadas na análise da facilidade do usuário com o sistema
em questão. Esses são os critérios selecionados para uso neste trabalho: facilidade de
aprendizagem, eficiência, facilidade de memorização, minimização dos erros e satisfação.
Depois de selecionar o público alvo e os critérios de usabilidade definimos como
método de avaliação o questionário SUS, o qual mostrou-se muito utilizado para avaliações
de usabilidade e com estrutura a qual indica adequadamente o nível de satisfação dos usuários
em relação ao sistema avaliado.

4.1 Planejamento dos testes
Utilizou-se o modelo de TV Smart LED 49" Samsung UN49J5290AGXZD. Após sua
escolha, realizou-se uma análise das funcionalidades da TV, afim de elaborar o cenário da
tarefa para o usuário percorrer.
Escolheu-se para ser acessado o aplicativo Netflix, disponibilizado pela TV em seu
menu principal, que permite assistir filmes, séries e documentário através da função Smart
disponibilizada pelo dispositivo juntamente com outras funcionalidades básicas do
dispositivo.
É valido mencionar que o controle remoto utilizado para controlar o aparelho se trata de um
controle convencional, conforme ilustrado na Figura 3:

Figura 3. Controle Remoto utilizado para avaliação
Fonte: Material utilizado na pesquisa

O cenário proposto foi executar tarefas básicas disponibilizadas pela TV Smart, afim
de que os usuários navegassem em seu menu testando algumas de suas funcionalidades. O
Quadro 1 apresenta o cenário elaborado.

Com o cenário a ser realizado pelos participantes definido, foi elaborado no google
docs a estrutura do questionário a ser respondido, o qual utilizamos como instrumento de
avaliação.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ligar a TV Smart e acessar o menu principal do seu dispositivo;
Encontrar um seriado no aplicativo Netflix e colocar o mesmo para ser exibido;
Pausar o seriado que está sendo exibido e voltar ao menu principal da TV Smart;
Continuar assistindo o seriado do mesmo ponto em que parou;
Colocar no canal “Rede Globo” de TV aberta;
Mudar de canal e ver a programação do dia.
Quadro 1. Cenário de execução elaborado para os testes

Na primeira etapa, os participantes foram apresentados ao objeto de estudo preparado
e convidados a ler um termo com condições (APÊNDICE A) e instruções do estudo com as
seguintes informações:
•
•

Sua identidade não será divulgada.
Os dados coletados serão disponibilizados a fim de identificar critérios de usabilidade
encontrados ou não no uso dos dispositivos por parte dos idosos.

Em seguida foi desenvolvido um questionário pré-teste, com perguntas relacionadas
às informações pessoais do participante (idade, características específicas e familiaridade
com o sistema), as quais possuíam caráter de resposta obrigatório para conseguir avançar no
questionário.
Na segunda etapa constavam informações sobre o estudo e as instruções das tarefas
a serem executadas, conforme foi apresentado no Quadro 1.
A terceira etapa foi desenvolvida para avaliar a experiência do usuário e medir a
usabilidade após a execução das tarefas propostas através do SUS, o qual permitiu
calcularmos as pontuações e relacionarmos as mesmas aos atributos de usabilidade
identificados.
O questionário trouxe as dez (10) questões traduzidas do questionário SUS a serem
respondidas pelo usuário sem a ajuda do experimentador.
Para cada uma delas o usuário deveria responder em uma escala de 1 a 5, onde 1
significa “Discordo Completamente” e 5 significa “Concordo completamente”. Afim de uma
melhor interpretação dos idosos, o questionário SUS foi adaptado (Tabela 1), onde o produto
estabelecido pelo questionário foi alterado pela TV Smart.
Usuários voluntários com idade igual ou superior a 65 anos foram definidos como
público deste teste utilizando a TV Smart da fabricante Samsung.
Levando em consideração que na própria definição de usabilidade temos o fator
“contexto de uso” definimos realizar os testes em estudos de campo simulando o ambiente

familiar para as pessoas envolvidas. O estudo foi feito em uma sala de TV da casa conforme
ilustrado na Figura 4.

Figura 4. Ambiente de aplicação da tarefa

É valido citar que foi verificada a conexão da TV Smart previamente, afim de não ter
interferências na navegação durante a execução da tarefa.
Tabela 1. Questionário SUS adaptado

Número da
questão
1
2
3

Questionário SUS Adaptado

5
6

Eu acho que gostaria de usar a TV Smart com frequência
Eu acho a TV Smart desnecessariamente complexa
Eu achei a TV Smart fácil de usar
Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos melhores
para usar a TV
Eu acho que as funções da TV Smart estão muito bem integradas
Eu acho que a TV Smart apresenta muita inconsistência

7

Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar a TV Smart rapidamente

8
9

Eu achei as funções da TV Smart atrapalhadas de usar.
Eu me senti confiante ao usar a TV Smart.

10

Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar a TV Smart.

4

5. Resultados Obtidos
Realizou-se a execução dos testes sendo o questionário respondido por dez (10) pessoas,
todas com idade acima de 65 anos.
As primeiras questões não eram relacionadas a avaliação do uso da TV Smart, mas
serviram para identificar o nível de familiaridade dos usuários com o dispositivo e algumas
informações pessoais. A Tabela 2 apresenta essas informações onde é possível observar que

a média de idade foi 76 anos, a maioria (70%) era do sexo feminino e 60% possuía o ensino
fundamental, 20% com ensino médio e outros 20% com ensino superior.
Tabela 2. Características dos usuários

Idade (em anos)
Média
Sexo
Feminino
Masculino
Grau de
escolaridade
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior

76,9
(%)
70%
30%
(%)
60%
20%
20%

Do público participante 90% respondeu dizendo possuir uma TV Smart (Figura 5)
em sua residência e 90% disse utilizar o equipamento diariamente (Figura 6). Apesar dessas
informações, observou-se que 7 (sete) participantes utilizam com mais frequência o recurso
“TV Aberta”, o qual pode ser utilizado através de uma TV convencional (sem a função
Smart).
Outra questão foi referente ao usuário possuir Smartphone ou tablet, 88% dos
participantes disseram não possuir e reconheceram que a não familiaridade com esses
dispositivos pode ter contribuindo para algumas dificuldades identificadas durante o uso da
TV Smart.

Figura 5. Resultado dos dados referente a característica do usuário

Figura 6. Resultado dos dados de frequencia de uso da TV Smart

Na segunda etapa o usuário recebeu as instruções do estudo juntamente com as tarefas
a serem executadas e realizou a atividade proposta. O APÊNDICE B mostra como seria a
realização das atividades sem nenhum erro ou desvio nas atividades propostas.
Através das questões estruturadas do questionário SUS obtivemos os resultados
referente a experiência dos usuários após a execução da tarefa. A Figura 7 apresenta o
resultado obtido na pesquisa, nota-se que o Score SUS da TV Smart foi de 41,75, ou seja, de
acordo com Brooke et al. (1996) é muito ruim.

Resultados SUS
1 - Eu acho que gostaria de usar a TV Smart com…

95

2 - Eu acho a TV Smart desnecessariamente complexa

12,5

3 - Eu achei a TV Smart fácil de usar

35

4 - Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa…

27,5

5 - Eu acho que as funções da TV Smart estão muito…

42,5

6 - Eu acho que a TV Smart apresenta muita…

45

7 - Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar…

37,5

8 - Eu achei as funções da TV Smart atrapalhadas de…

40

9 -Eu me senti confiante ao usar a TV Smart.

42,5

10 - Eu precisei aprender várias coisas novas antes de…

40
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Figura 7. Resultado SUS por questão
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Conforme definido anteriormente, os dados coletados pelo questionário foram
utilizados para medir o conceito de usabilidade indicado por Nielsen através das questões do
questionário SUS (Tabela 3).
Tabela 3. Atributo de Usabilidade x Pontuação SUS

Atributo de usabilidade

Número da Questão associada

Facilidade de aprendizagem
Eficiência
Erros
Facilidade de rememorar
Satisfação subjetiva

3,7 e 10
5,6 e 8
6
2
1,4 e 9

Pontuação SUS
(0 a 100)
35
42,5
45
12,5
55

A seguir são feitas considerações a cada atributo de usabilidade citado na Tabela 3:
•

•

•

•

•

Facilidade de aprendizagem: a facilidade de aprendizagem está representada
nas questões 3, 4, 7 e 10 do SUS. A média do resultado destas questões é de 35,
portanto podemos concluir que os usuários não apresentaram facilidade de
aprender a utilizar o sistema, não consideram o sistema com diálogo simples e
natural, o sistema poderia ser mais intuitivo, facilitando o seu uso.
Eficiência: os itens 5, 6 e 8 estão relacionados a eficiência do sistema. Analisando
a média destas questões obtivemos 42,5, desta forma os usuários não
consideraram o sistema eficiente, podendo concluir que o usuário precisa de
muitos esforços para realizar seus objetivos, o sistema poderia apesentar um
melhor nível de produtividade para esse determinado público.
Erros (poucos e não catastróficos): as inconsistências ou minimização dos erros
são medidas através da questão 6. Neste item, o score SUS foi 45, sendo também
classificado como ruim.
Facilidade de rememorar: a facilidade de memorização é avaliada pela questão
2, o score de 12,5 demonstra insatisfação em relação a este item, podendo afirmar
que os usuários não foram capazes de realizar as tarefas do sistema sem a
necessidade de esforçar-se para reaprender como interagir com ele.
Satisfação subjetiva: a satisfação dos usuários está representada pelos itens: 1, 4,
9. A média destas questões foi de 55. A satisfação refere-se ao nível de conforto
que o usuário sente ao utilizar o sistema, de forma que ele alcance seus objetivos
ao navegar no mesmo. Dessa forma, é possível concluir que os usuários poderiam
estar mais confortáveis com o sistema se algumas mudanças na interface fossem
realizadas.

Utilizando a fórmula proposta pelo método SUS, foi calculada também a pontuação
para cada participante (Figura 8).

Seguindo Sauro (2009), após analisar resultados do SUS para mais de 5.000 usuários
em 500 avaliações diferentes, pontuações com média abaixo de 68 indicam que a usabilidade
pode estar comprometida.
Baseado na análise da Figura 8 é possível observar individualmente que a maioria
pontuou o sistema com resultados inferiores a 68, o que indica uma avaliação ruim. Apenas
o participante 3 (três) pontuou o sistema positivamente, tendo uma média de 77,5 pontos,
entretanto, analisando suas respostas individualmente foi possível observar que os itens
relacionados a inconsistências e complexidade foram pontuados negativamente.
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Figura 8. Resultado SUS por usuário

Consideramos também individualmente a resposta do participante 5 (cinco) (Figura
8), uma vez identificado como usuário que menos pontuou o sistema, foi possível concluir
que o mesmo não se sentiu confiante em usar o a TV Smart em nenhum ponto, pois
classificou o sistema com muitas inconsistências, com uso complexo, difícil de usar e
apontando a necessidade de um apoio técnico.
Ao final da avaliação incluímos uma última questão (“Consegui realizar as tarefas
propostas com facilidade.”) relacionada à eficácia do sistema, em relação à execução da
tarefa proposta, afim de analisá-la individualmente.

Figura 9. Resultado dos dados referente à questão sobre completar a tarefa

Analisando os dados obtidos (Figura 9) é possível notar que o parâmetro de eficiência,
utilizado para medir a usabilidade, não foi atingida uma vez que as opiniões se divergiram
em neutras e que não conseguiram executar a tarefa com facilidade. Vale ressaltar, que
durante a aplicação apenas 3 usuários conseguiram finalizar toda atividade proposta.

6. Conclusão
Vários aprendizados foram obtidos durante o decorrer do trabalho. O primeiro deles foi
adquirido ao preparar o cenário a ser executado, uma vez necessário, um entendimento maior
sobre os conceitos de usabilidade. Durante a escolha e o preparo do método de avaliação foi
necessário nos aprofundarmos no questionário SUS afim de entender se o mesmo atenderia
e coletaria os dados necessários para medir e atingir os resultados almejados.
De acordo com o retorno dos questionários SUS, utilizado para testar a usabilidade
por meio de uma métrica, foi possível realizar diferentes análises no sistema utilizado na TV
Smart. A primeira delas foi a avaliação geral de usabilidade por itens do questionário onde o
Score SUS do sistema avaliado atingiu 41,75 pontos demonstrando que o sistema não atendeu
as exigências de usabilidade dos usuários da terceira idade e, portanto, não foi classificado
como um sistema fácil de usar pela faixa etária.
Além disso foi possível classificar a usabilidade do sistema de acordo com os
componentes de qualidade indicados por Nielsen.
Para os usuários da terceira idade, entrevistados durante a pesquisa, os critérios de
usabilidade não foram atendidos de acordo com a pontuação SUS, tendo todos uma
classificação ruim e abaixo do esperado, como mostra os números abaixo:
•
•
•
•
•

Facilidade de aprendizagem: 35 pontos;
Eficiência do sistema: 42,5 pontos;
Erros (poucos e não catastróficos): 45 pontos;
Facilidade de rememorar: 12,5 pontos;
Satisfação dos usuários: 55 pontos.

Neste estudo, foi possível observar que os atributos de facilidade de aprendizagem
(pontuação 35) e facilidade de rememorar (pontuação 12,5) foram os itens com piores
classificações. Os usuários possuem dificuldades em reconhecer como executar o próximo
passo da tarefa e navegar de uma tela para outra. Nota-se a necessidade de um tempo e esforço
maior para utilização do sistema.
Notou-se uma grande parcela dos entrevistados com acesso ao dispositivo avaliado,
porém, a grande maioria não utiliza as funções Smart, subutilizando assim o sistema.
Durante a execução da tarefa os usuários relataram dificuldades em identificar onde
o ponteiro de seleção estava localizado, a forma como um ícone é selecionado não trouxe
certeza aos entrevistados de que o ponteiro estava no local correto. Apenas a ilustração de
ícones, como a lupa de busca e seta para retornar por exemplo, não eram suficientes em
alguns casos para o usuário assimilar que era necessário selecionar aquele ícone para digitar
e buscar pelo seriado desejado ou retornar a tela anterior.

Através do questionário de perfil que trazia uma questão sobre grau de escolaridade
e o questionário SUS utilizado para medir a experiência do usuário com a interface, foi
possível identificar que os respondentes que possuíam o maior grau de escolaridade foram
os que tiveram mais facilidade em executar as tarefas.
O SUS mostrou-se um excelente modelo de questionário que permitiu classificar a
qualidade do sistema da TV Smart, bem como identificar as componentes de qualidade que
necessitam de mudança e, ainda avaliar a opinião e classificação do sistema por cada usuário.
Com estes resultados, foram atendidos os objetivos específicos de avaliar usabilidade
deste sistema dentro do contexto e usuários definidos.
Ressalta-se que os respondentes da pesquisa são voluntários e, portanto, não se pode
concluir que este resultado representa a opinião de uma maioria na sociedade. O escopo
abordado na pesquisa foram para que alguns idosos executassem algumas tarefas usuais em
um ambiente familiar, como a sala de estar.
Salienta-se a fragilidade desta pesquisa possuir apenas dez respondentes, ou seja, se
avaliado um número maior de pessoas, esses resultados podem ser alterados positivamente
ou negativamente.
Observa-se também que a TV no Brasil teve sua primeira transmissão em 1950 e seu
custo era alto para uso doméstico [CASTRO 2019]. Dessa forma, os idosos acima de 60 anos
praticamente viram a TV surgir e acompanhar o avanço da tecnologia nos últimos anos
realmente é muita informação para esse público. Por outro lado, o IBGE (2010) cita que
teremos uma população idosa alta em 2050, porém essa população deve ser diferente dos
idosos atuais visto que essas pessoas já utilizam várias tecnologias. Refletindo sobre isso, é
possível sugerir um trabalho futuro analisando um estudo sobre as pessoas que nasceram
após 1990 e que não utilizam a tecnologia atualmente, pois esses serão os idosos do futuro.
Como proposta de trabalhos futuros, sugere-se expandir essa pesquisa para um
número maior de pessoas, acrescentar tarefas a serem executadas nas TVs Smarts e um estudo
sobre a usabilidade do controle remoto utilizado para operar o aparelho.
Durante este trabalho pude articular conhecimentos aprendidos no curso, tais como:
Qualidade de Software (SWI5), Engenharia de Software (ESW) e Interação HumanoComputador (IHC). Além disso, foi possível aprofundar os conhecimentos em características
de métricas através de questões do método SUS, o qual é muito utilizado para medição de
usabilidade.
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Apêndice A – Termo de Consentimento
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Os dados dos participantes da pesquisa não serão divulgados. Em qualquer etapa do estudo,
você terá acesso aos responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas,
porém durante a execução da tarefa proposta a mesma deve ser realizada de acordo com seus
próprios conhecimentos. Não haverá desembolsos pessoais para o participante em qualquer
fase desta pesquisa. As informações e materiais aqui coletados serão utilizados somente para
fins acadêmicos e científicos, preservando-se o anonimato dos participantes. Os dados
coletados serão disponibilizados a fim de identificar critérios de usabilidade encontrados ou
não no uso da TV Smart por parte dos idosos.

Apêndice B – Instrução para tarefa com aplicativo Netflix
Tarefa 1
Ligar a TV Smart e acessar o menu principal do seu dispositivo;
Para executar a tarefa 1 proposta o participante deve apertar uma vez o botão vermelho do
controle remoto da TV Smart, conforme destacado na Figura 1 pelo número 1, e aguardar o
dispositivo ser ligado completamente.
1 – Botão para ligar a TV

2 – Botão para acessar a
Smart TV
3 – Setas para navegar no
menu da TV e tecla ENTER
ao centro

0
Figura 1. Controle Remoto utilizado para avaliação

Caso a TV Smart não esteja em seu menu principal ao iniciar, o usuário deve apertar o botão
“Smart hub” localizado no controle remoto conforme identificado pelo número 2 na Figura
1 e então terá acesso a sua tela principal (Figura 2).

Figura 2. Menu principal TV Smart

Tarefa 2
Encontrar um seriado no aplicativo Netflix e colocar o mesmo para ser exibido;
Com o auxílio do controle remoto o usuário deve utilizar as setas do controle para mover o
ponteiro de seleção até encontrar o aplicativo Netflix (Figura 3) no menu principal da TV e
confirmar a seleção novamente com o uso da tecla ENTER do controle remoto que confirma
a seleção. As teclas para navegação do menu da TV e a tecla ENTER estão identificadas pelo
número 3 na Figura 1.

Figura 3. Aplicativo Netflix selecionado no menu iniciar da TV

Quando o aplicativo Netflix é selecionado, com a sessão previamente inicializada com
autenticação de usuário e senha, será necessário selecionar, através das setas do controle
remoto e do botão ENTER qual usuário está acessando o aplicativo (Figura 4).

Figura 4. Seleção de perfil do aplicativo Netflix

A tela principal do aplicativo será aberta trazendo opções de filmes/séries/documentários
conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5. Tela inicial aplicativo Netflix

O usuário deve mover o ponteiro para esquerda, através das setas do controle remoto, onde
as opções do menu serão exibidas. Em seguida deverá prosseguir até a opção de busca (Figura
6) e selecionar o campo coma tecla confirma do controle.

Figura 6. Ícone de busca do aplicativo Netflix

Utilizando novamente as setas do controle o usuário deve digitar o nome do seriado a ser
pesquisado, selecionando as letras do teclado virtual disponibilizado, e os títulos serão
exibidos do lado direito da tela (Figura 7).

Figura 7. Busca por título no aplicativo Netflix

O aplicativo trará o resultado da busca através do que foi digitado. Com o auxílio do controle
remoto o usuário deve encontrar o seriado desejado e selecioná-lo através da tecla ENTER
do controle remoto para confirmar a seleção (Figura 8).

Figura 8. Seleção do seriado

Serão exibidas opções para sescolher a temporada ou episódio que será exibido, caso o
usuário queira assistir do início é só aguardar que o primeiro episodio da primeira temporada
será iniciado (Figura 9).

Figura 9. Tela de exibição do seriado

Tarefa 3
Pausar o seriado que está sendo exibido e voltar ao menu principal da TV Smart;

O usuário pode apertar o botão pause ou o botão confirma do seu controle remoto para pausar
a exibição do seriado conforme destacado na Figura 10.

Figura 10. Teclas do controle remoto que servem para pausar o seriado

O usuário deve movimentar o ponteiro da TV Smart até a o ícone de uma seta localizada no
canto superior esquerdo da tela (Figura 11) ou selecionar o botão Return (Figura 12) do
controle remoto para sair do episódio exibido.

Figura 11. Opção para sair do episódio pelo menu do Netflix

Figura 12. Opção do controle remoto para sair do episódio

Para retornar ao menu principal da TV o usuário deve pressionar o botão Smart hub
localizado no controle remoto (conforme ilustrado na Figura 1).
O usuário deve confirmar se deseja sair do aplicativo selecionando a opção “Sim” (Figura
13) e será direcionado ao menu principal da TV novamente.

Figura 13. Tela de confirmação para Sair do Netflix

Tarefa 4
Continuar assistindo o seriado do mesmo ponto em que parou;

O usuário deve reproduzir os passos da Tarefa 2, ou seja, utilizar as setas do controle remoto
para mover o ponteiro de seleção até encontrar o aplicativo Netflix no menu principal da TV
e confirmar a seleção novamente com o uso da tecla do controle remoto (conforme ilustrado
na Figura 3).
Quando o aplicativo Netflix é selecionado, com a sessão previamente inicializada com
autenticação de usuário e senha (Figura 3), será necessário selecionar por meio das setas do
controle remoto e do botão ENTER que confirma qual usuário está fazendo o acesso.
Na tela inicial do aplicativo terá a sessão “Continuar assistindo como (perfil escolhido)”.
Através dos botões de setas e ENTER do controle remoto o usuário deve encontrar o seriado
que estava assistindo (Figura 14) e selecioná-lo novamente para continuar assistindo do
mesmo ponto em que saiu do Netflix.

Figura 14. Imagem do Netflix para o filtro “Continuar assistindo”

