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Abstract. Created with the purpose of using technology to make books available to
the population of Hortolândia, the “QR Code and mobile devices” project was
elaborated in the IFSP campus Hortolândia in 2015, using posters and a website for
the dissemination of virtual books. In 2017, the site was changed for responsiveness,
greater user acceptability and a more inclusive design, and a new version of the site
was developed with PHP, HTML, CSS and Bootstrap technology. However, the site
developer realized that the site needed an improvement in its usability. Thus, this
article aims to present the redesign work of the site based on the correction of
problems identified when applying usability evaluation methods. Two methods were
used, the heuristic evaluation and the user testing, performed by applying the
DECIDE framework. Through heuristic evaluation, 18 usability problems were
identified and corrected in the redesign process. Then, a user testing was applied
and the redesigned site obtained a score of 84.687 in SUS, so we can say that the
redesigned site has excellent usability.
RESUMO. Criado com o objetivo de utilizar tecnologia para disponibilizar livros
para a população de Hortolândia, o projeto “QR Code e dispositivos móveis” foi
elaborado no IFSP campus Hortolândia em 2015, utilizando cartazes e um site para
divulgação de livros virtuais. Em 2017, após alterações na interface do site
objetivando a responsividade, uma maior aceitabilidade de seus usuários e um
design mais inclusivo, desenvolveu-se uma nova versão do site com a tecnologia
PHP, HTML, CSS e Bootstrap. Entretanto, percebeu-se que o site necessitava de
uma melhoria em sua usabilidade. Assim, este artigo visa apresentar o trabalho de
redesign do site pautado pela correção de problemas identificados ao aplicar
métodos de avaliação de usabilidade. Foram utilizados dois métodos, a avaliação
heurística e o teste com usuários, realizado por meio da aplicação do framework
DECIDE. Por meio da avaliação heurística foram identificados 18 problemas de
usabilidade que foram corrigidos no processo de redesign. Em seguida, aplicou-se
teste com usuário no qual o redesign obteve um score de 84,687 no SUS, assim
podemos afirmar que o site reprojetado possui uma usabilidade excelente.

1. Introdução
Trilhas Literárias de Hortolândia, criado em 2015 nasceu do projeto de extensão chamado
“QR Code e dispositivos móveis para o acesso a literatura e informações utilitárias”, edital
006/2015 (SANTOS JUNIOR, 2015, n.p.).
Projeto direcionado à comunidade interna e externa ao Campus de Hortolândia,
especificamente aos moradores de bairros carentes de bibliotecas ou salas de leitura,
usuários de transporte público, hospitais, postos de saúde, escolas, empresas,
associações, sindicatos etc., e todos que utilizam telefone celular que suporta o uso
do QR code. O Projeto QR Code e dispositivos móveis para o acesso a literatura e

informações utilitárias na cidade Hortolândia, SP, direciona para um link de acesso a
download de livros e audiolivros de domínio público e aos serviços da Biblioteca do
IFSP com o objetivo de estimular e facilitar o acesso ao livro e ampliar o acesso à
informação. (SANTOS JUNIOR, 2015, n.p.).

A solução adotada no projeto foi a elaboração e divulgação de cartazes com QR Code
com link para download de livros de domínio público, bem como também a criação de um site
para localizar os pontos dos cartazes distribuídos na cidade de Hortolândia. No ano de 2015
recebeu menção honrosa na categoria Ciência da Informação pelo Capes/Emerald
(EMERALD/CAPES, 2015).
A primeira versão do site criado em 2015 foi desenvolvida com o uso de Wordpress
usando o plug-in “Leaflet Map Marker” para criar mapas com pins de localização dos
cartazes. Essa primeira versão apresentava problemas como a criação semanal de backups de
segurança pelo plug-in, gerando um aumento do peso do site, além de um maior custo na
manutenção devido à incompatibilidade ou descontinuidade dos plug-ins utilizados com uma
nova versão do Wordpress.
A segunda versão foi criada em 2017 usando HTML5, JavaScript, PHP e CSS, além
de framework Bootstrap e do uso de funções da API do Google Maps. Essa solução exige
mais conhecimento técnico durante o desenvolvimento, mas obteve um resultado mais leve e
um código-fonte menos poluído. Entretanto, essa versão apresentava problemas de
usabilidade e de responsividade, características importantes para um sistema que tem como
objetivo ser usado por toda a comunidade de Hortolândia e empregar dispositivos móveis para
acesso aos livros.

2. Objetivo
Objetivando gerar uma nova versão para o site que compõe o sistema “Trilhas Literárias de
Hortolândia” (Torres Junior, 2017), com melhor usabilidade, desenvolvemos o presente
trabalho. Consideramos como objetivos específicos conhecer e aplicar métodos de avaliação
de usabilidade para a identificação dos problemas de usabilidade e o redesign do site
corrigindo os problemas identificados.

3. O sistema Trilhas Literárias de Hortolândia
O “Trilhas Literárias de Hortolândia" foi um sistema criado a partir do projeto de extensão
“QR Code e dispositivos móveis para o acesso a literatura e informações utilitárias”, após
levantamento de requisitos com a idealizadora do projeto de extensão e após o estudo do
projeto Projekt Ingeborg (pingeb), criado em julho de 2012 na cidade de Klagenfurt, Áustria,
que usa etiquetas com códigos QR Code, para espalhar livros digitais smartphones e tablets.
As Figuras 1 e 2 mostram o site do projeto sendo, na primeira imagem, pontos de localização
de cartazes em uma cidade e um cartaz, enquanto que na segunda imagem os pontos dos
cartazes em uma região geográfica.
Torres Junior et al. (2015) definiu como objetivo do sistema Trilhas Literárias de
Hortolândia o oferecimento de livros digitais e audiolivros de domínio público para as
comunidades interna e externa do IFSP câmpus Hortolândia, ou seja, cidadãos de diferentes
idades, como senhores de idade avançada, adolescentes, adultos e até crianças em idade
inicial de leitura.
A primeira versão do site criado em 2015, foi desenvolvida com o uso de Wordpress,
um framework do tipo Content Manager System (CMS), que significa sistema de
gerenciamento de conteúdo; um framework que ajuda a desenvolver sistemas web onde o
desenvolvedor não precisa ter conhecimento técnico num nível avançado. Para implementar

todas as funcionalidades desejadas foram utilizados plug-ins como o “Leaflet Map Marker”,
usado também pelo Projekt Ingeborg, para criar mapas com pins de localização das etiquetas.

Figura 1. Cartaz do projeto Pingeb (2019).

Figura 2. Mapa de localização dos cartazes da Pingeb (2019).

No ano de 2017 a segunda versão foi criada usando HTML5, JavaScript, PHP e CSS,
além de framework Bootstrap e do uso de funções da API do Google Maps exigindo mais
conhecimento técnico durante o desenvolvimento, obtendo um resultado mais leve e com
código fonte menos poluído. Uma das principais motivações foi a constante atualização do
software Wordpress e a incompatibilidade dos plug-ins empregados com a nova versão do
software. A Figura 3 mostra uma parte do site que compõe o sistema Trilhas Literárias de
Hortolândia.
A Figura 4 mostra o cartaz desenhado, com inspirações na primeira versão do site,
pois tinha-se como objetivo criar uma identidade para o sistema, adotando-se assim a mesma
ideia para o site e para o cartaz. Ressalta-se que o cartaz seria parecido com uma placa de
trânsito, com uma rápida explicação da forma como usar a etiqueta.
Porém, percebeu-se que a segunda versão apresentava problemas de usabilidade e de
responsividade, pois a interface do site apresentava problemas de usabilidade quando
acessada por dispositivos móveis como apresentaremos na Seção 4.

Figura 3. Página inicial da segunda versão do sistema Trilhas Literárias (Torres
Junior, 2017).

Figura 4. Cartaz QR Code Trilhas literárias de Hortolândia (Torres Junior, 2015).

Marcotte (2011), criador do Design Responsivo, define que não devemos criar designs
desconectados, mas sim designs que possam mesmo com as particularidades de navegadores
ou dispositivos, apresentar interfaces e experiências iguais, portanto o design não pode apenas
ser flexível, mas também deve ser adaptável aos dispositivos onde será usado.

Rather
than
creating
disconnected
designs,
each
tailored
to
a particular device or browser, we should instead treat them
as facets of the same experience. In other words, we can craft
sites that are not only more ﬂexible, but that can adapt to the
media that renders them. (Marcotte, 2011, p. 8).

O Design Responsivo é importante em sistemas que têm como objetivos serem
atemporais e atender a diferentes tipos de dispositivos pois o site é um informativo sobre o
projeto.

4. Problemática e Justificativa
Analisando a Figura 5, que exemplifica o site visualizado em um celular de modelo Samsung
S5, percebe-se que o menu não pode ser ocultado e está fixo na parte superior do sistema,
sobrepondo parte das informações do sistema e, assim, impactando negativamente no uso.
Usualmente os menus dos sites, quando visualizados em um dispositivo móvel, possuem um
botão, chamado botão sanduíche, cujo propósito é possibilitar ao usuário exibir ou ocultar o
menu. Como o site em análise não segue este padrão, consideramos que ele está inconsistente.
Esse é um exemplo de problema que este trabalho visou corrigir.

Figura 5. Segunda versão do site sendo visualizado em um dispositivo móvel modelo
Samsung S5.

5. Fundamentação Teórica

5.1. Usabilidade
Como definido por Rogers, Sharp e Preece (2013, p. 18) “Usabilidade visa a assegurar que
produtos interativos sejam fáceis de aprender a usar, eficazes e agradáveis – na perspectiva do
usuário”. Segundo esses autores, ao citar Nielsen, a usabilidade pode ser dividida em:
• Eficácia: ser eficaz no uso;
• Eficiência: ser eficiente no uso;
• Segurança: ser segura no uso;

• Learnability: ser fácil de aprender;
• Memorability: ser fácil de lembrar como usar.
Krug (2006) define que uma interface com boa usabilidade como “Não me faça
pensar”, ou seja, ele define que um sistema com boa usabilidade é aquele que por si só já
explica para o usuário o que fazer e o que cada item da interface faz. Além disso, Krug
descreve que “Nada importante deve estar a mais de dois cliques de distância” e que o sistema
deve “Falar a língua do usuário”.

5.2. Avaliação de Usabilidade
Antes de dissertar sobre avaliação de usabilidade é bom definir conceitos para se avaliar uma
interface e a interação. Segundo Rogers, Sharp e Preece (2013) uma avaliação por si só não é
importante, pois primeiro devemos definir certos aspectos como por que avaliar, o que
avaliar, onde avaliar e quando avaliar.
Por que queremos avaliar a interface de interação do projeto “Trilhas Literárias de
Hortolândia”? Respondendo a essa pergunta, devemos lembrar que o sistema tem como
objetivo atingir a maior quantidade possível de usuários e de várias idades, principalmente
moradores de áreas longe das bibliotecas públicas da cidade de Hortolândia. Assim,
respondendo os aspectos norteadores apresentados por Rogers, Sharp e Preece:
• O que avaliar?
Resposta: O sistema “Trilhas Literárias de Hortolândia”.
• Onde avaliar?
Resposta: O sistema inicialmente tem que ser avaliado por alunos do IFSP, professores
e funcionários, portanto, com essa definição, seria importante uma avaliação em laboratório.
• Quando avaliar?
Resposta: No caso do sistema a ser avaliado seria para fazer um redesign de um
sistema em etapa final de desenvolvimento, portanto o sistema já possui todas as principais
funcionalidades, como o mapa para localização dos cartazes, informações do projeto e como
utilizar as tecnologias do projeto. Com esse contexto, seria importante realizar uma avaliação
formativa para encontrar problemas de interação e realizar um aperfeiçoamento do design já
existente.
Rocha e Baranauskas (1999) apresentam vários métodos de avaliação de interfaces
cada um com suas características e cada qual com sua finalidade. Elas apresentam os métodos
divididos em duas categorias: métodos de inspeção e métodos empíricos. A diferença básica
entre essas duas categorias é a participação do usuário. Em métodos de inspeção, um
especialista ou grupo de especialistas analisa a interface de usuário a fim de encontrar
problemas de usabilidade, sem qualquer participação do usuário. Enquanto métodos empíricos
envolvem a participação do usuário. Rocha e Baranauskas também descrevem que os tipos de
métodos encontram problemas de natureza diferente e, portanto, se complementam. Aqui
apresentaremos um método de inspeção, a avaliação heurística, e um método empírico, testes
com usuário.

5.3. Avaliação Heurística
Segundo Rogers, Sharp e Preece (2013, p. 506), avaliação heurística é um método de
inspeção de usabilidade desenvolvida por Nielsen e Molich (1990).Criada com a ideia de ser

uma avaliação de baixo custo, a avaliação heurística é rápida e fácil de ser usada, sendo
necessárias algumas horas para ser ensinada e poucos dias para ser realizada.
Nesse método de inspeção, participam de 3 a 5 avaliadores; esse número de
avaliadores se deve ao fato de que um único avaliador nunca encontraria todos os problemas
necessários para a melhoria da interface. Os avaliadores utilizam como base princípios de
usabilidade, que são conhecidos como heurísticas, para avaliar a interface de usuário.
Antes de ser iniciada a avaliação de heurística, devem ser apresentados os avaliadores
as informações básicas do objeto de estudo o público alvo do sistema. Se for o público em
geral e os avaliadores tiverem domínio, não é necessário assistência externa para avaliar o
sistema de forma adequada. Caso o sistema seja específico ou os avaliadores não tiverem
domínio do sistema, é importante ter uma pessoa da equipe de desenvolvedores para que
possa ser questionada pelos avaliadores. Outra forma é criar um roteiro caso de uso do
sistema para os avaliadores seguirem os passos que o usuário faria.
Após ser realizado todo o preparo anterior da avaliação heurística, os avaliadores
devem separadamente avaliar a interface ao menos duas vezes à procura de problemas que
devem ser relacionados às heurísticas de usabilidade.
Depois da etapa inicial, os avaliadores devem juntos consolidar os problemas
encontrados na etapa anterior. A avaliação heurística tem como objetivo gerar uma lista de
problema de usabilidade referentes a princípios de usabilidade violados pelo sistema. Para
isso, os avaliadores não devem apenas referenciar qual heurística o problema infringiu, mas
deve também ser específico e detalhar cada problema encontrado.
Consolidada a lista de problemas, individualmente cada avaliador deve separadamente
definir o grau de severidade de cada problema encontrado. Não existe uma definição quanto
ao grau de severidade. O grupo de avaliadores deve definir. Mas independentemente de que
escala for usada, é importante considerar a frequência de ocorrência do problema, quanto o
problema afeta a usabilidade do usuário e a persistência do erro.
Aqui adotamos a seguinte escala de severidade:
1 – O problema não é um problema de usabilidade.
2 – É um problema que não precisa ser corrigido, apenas se sobrar tempo, são erros
cosméticos.
3 – São problemas de usabilidade que não afetam demasiadamente a usabilidade do
sistema, portanto sua correção deve ser de prioridade baixa.
4 – Problema de usabilidade grave, são problemas que afetam a usabilidade de usuário
e devem ter prioridade alta.
5 – Catastrófico, são problemas que não podem estar na versão do sistema que for
liberado para o usuário, pois, além de ser problema de usabilidade, impedira o sistema de
funcionar, conforme o objetivo do sistema e suas funções.
As heurísticas, afirmações que guiam o olhar dos especialistas, foram propostas por
Nielsen e são:
1. Visibilidade do estado do sistema: o sistema informa o usuário o que está
acontecendo de forma apropriada e em tempo razoável;
2. Semelhança entre o mundo real e o sistema: o sistema deve usar-se da linguagem
conhecida dos usuários através do uso de frases e conceitos familiares e informações em
ordem natural e lógica para seu usuário;

3. Liberdade e controle do usuário: o sistema deve informar meios de usuário voltar
ou sair em situações indesejadas, como errar a página escolhida no menu, de forma rápida e
fácil;
4. Padrões e consistência: o sistema deve criar padrões de uso não possuindo
palavras, caminhos ou ações diferentes para uma mesma coisa;
5. Prevenção de erros: o sistema tem que prevenir o usuário eliminando possíveis
causas de erro através de confirmação de ações. Por exemplo a falta de preenchimento de um
campo obrigatório deve ser informada ao usuário;
6. Usuário deve reconhecer não relembrar: o sistema deve ter suas as informações
sempre visíveis e fáceis de recuperar, caso necessário;
7. Sistemas flexíveis e de uso eficaz: o sistema deve ser personalizável para o usuário,
mesmo inexperiente;
8. Design minimalista: o sistema não deve conter informações pouco necessárias;
9. Usuários devem poder se recuperar dos erros: as mensagens de erros devem usar
linguagem sem códigos e indicar formas de solução do erro;
10. Ajuda: o sistema deve possuir uma página própria com documentação de ajuda,
fácil de pesquisar, informações sucintas.
5.4. Frameworks de Avaliação de Usabilidade para Testes com Usuário
Não existe uma forma de criar a melhor avaliação para cada situação a ser avaliada, mas, para
ajudar a desenvolver boas avaliações, foram criados frameworks de avaliações, como o
DECIDE. O framework DECIDE fornecer uma lista de etapas que não existe uma ordem para
ser realizadas elas são:
- Determine: determinar os objetivos;
- Explore: explorar as questões;
- Choose: escolher os métodos de avaliação;
- Identify: identificar as questões;
- Decide: decidir como lidar com as questões éticas;
- Evaluate: avaliar, analisar, interpretar e apresentar os dados.
Mesmo estando em ordem, não significa que precisam necessariamente ser realizados
nessa sequência, mas alguns dos itens acabam influenciando em outros. Vamos dissertar um
pouco cada um dos itens, como definido por Rogers, Sharp e Preece (2013, p. 456-472).
• Determinar os objetivos é um ponto muito importante em uma avaliação, pois,
com o objetivo, podemos definir quais questões teremos de visar, qual método de avaliação
iremos utilizar, para conseguimos atingir nosso objetivo. Esse item tem grande influência nos
demais itens;
• Explorar as questões ajuda a pensar como devemos articular nossas questões para
escolher o método de avaliação, tendo como base o objetivo que queremos atingir;
• Escolher os métodos de avaliação com o objetivo determinado e as questões já
pensadas, para escolher a melhor forma de se coletar os dados da avaliação. Também é
necessário analisar o custo que a avaliação terá e os recursos, como a criação de um
laboratório de teste, ou uma pesquisa de campo.

• Identificar as questões estuda as questões antes de serem empregadas na avaliação
para definir possíveis problemas, como erros em interpretação dos participantes, em casos de
teste práticos, a disposição dos equipamentos em relação a problemas de interferências
externas. Podemos avaliar também se as questões estão sendo realistas quanto à duração,
custo, e se os avaliadores têm capacidade de técnica para conduzir o estudo. Nesse item
também podemos avaliar dificuldade de se realizar estudo de campo em relação a design de
interface de telefone móvel, pois nesse tipo de estudo pode ocorrer de a interação ser realizada
em lugares onde o avaliador não tem como acompanhar o participante, tais como quarto e
banheiro. O participante também deve ser definido, pois as questões e o estudo têm como
objetivo o potencial usuário do produto a avaliado, por exemplo, quando queremos avaliar
uma aplicação para idosos não podemos avaliar com adolescentes, pois é certeza que o estudo
não apresentará resultado efetivo para o estudo.
• Decidir como lidar com as questões éticas conforme a Association for Computing
Machinery, uma associação mundial voltada para pesquisa em computação, e outras
organizações, que definiram alguns códigos de ética para estudos com coleta de dados
envolvendo seres humanos, sendo alguns deles a privacidade e a proteção aos participantes,
que têm suas atividades gravadas. Com isso, os nomes dos participantes não são associados
aos dados coletados; Informações pessoais como problemas de saúde, emprego e educação,
não devem possibilitar a identificação dos participantes. Os comentários escritos nos
relatórios também têm que permitir o anonimato do seu autor. Os pesquisadores sempre
devem informar aos órgãos legais se sua pesquisa envolve seres humanos para proteger os
participantes de ameaças físicas ou emocionais, para que a pesquisa não gere nenhum dano ao
participante. Assim, o pesquisador deve mandar um plano de como será a coleta dos dados
para ser julgado, definindo se é aceitável. Universidade e grandes organizações elaboram
acordo para os participantes de pesquisas informando o como será a coleta dos dados e como
os dados dos participantes serão tratados.
• Avaliar, analisar, interpretar e apresentar os dados é para analisar tudo o que
permeia os dados obtidos.
A confiabilidade ou consistência dessa análise é de suma importância em qualquer
estudo realizado, pois analisa os dados obtidos. Sendo realizada em outro local ou por outros
pesquisadores com processos semelhantes a pesquisa deve obter resultados iguais. A validade
é uma análise dos métodos para verificar se produzem resultados relevantes aos objetivos, por
exemplo, uma pesquisa estatística que deveria ser realizada em campo, porém foi realizada
em laboratório, seus resultados não são válidos, pois o local de estudo não é o que o método
propõe.
A validade ecológica é um tipo de validade que analisa como o ambiente pode
influenciar nos resultados do estudo, os distorcendo da realidade tanto de forma positiva
quanto negativa, pelo ambiente onde foi realizado o estudo, esse tipo de validade ocorre com
menor frequência quando o estudo é realizado em ambiente controlado.
Desvios são distorções dos resultados obtidos pelos avaliadores em estudos de
observação, onde os avaliadores coletam apenas dados que consideram importantes, podem
também ser resultados que foram distorcidos pela influência dos entrevistadores sobre os
entrevistados, tais como tom de voz durante as perguntas, expressões da face, ou questões
formuladas incorretamente.
O Escopo define se os resultados do estudo podem ser generalizados.
Para a coleta de dados, podem-se utilizar diversos instrumentos como, por exemplo,
filmagem, entrevistas e questionário. Um dos questionários propostos na literatura para a
mensuração da usabilidade é o SUS, explicado a seguir.

5.5. SUS System Usability Scale
O SUS, inventado em 1986 por John Brooke e proposto no seu artigo SUS – a quick and dirty
usability scale, é usado para ajudar a mensurar a usabilidade. É reconhecido por ser um
método de baixo-custo.
Assim como o framework DECIDE, uma das bases é definir quem é o usuário do
sistema. Brooke afirma que, em geral, é impossível especificar a usabilidade de um sistema
sem primeiro definir quem é o usuário que o sistema reconhece como público alvo, as tarefas
e desempenho de uso desses usuários, características físicas, organizacionais e sociais do
ambiente também devem ser usadas para se realizar o framework SUS.
In general, it is impossible to specify the usability of a system (i.e., its fitness for
purpose) without first defining who are the intended users of the system, the tasks
those users will perform with it, and the characteristics of the physical,
organizational and social environment in which it will be used. (BROOKE, 1996,
n.p.).

O SUS usa como base os fundamentos de usabilidade propostos pela ISO 9241-11,
que divide usabilidade em três vertentes: a efetividade, habilidade de que o usuário possa
realizar as tarefas usando o sistema, bem como a qualidade das respostas do sistema para as
tarefas; a eficiência, ou seja, a avaliação do desempenho para realizar as tarefas no sistema; e
a satisfação quesito subjetivo em relação ao uso do sistema: o quanto o usuário se sentiu
satisfeito quanto ao sistema e suas tarefas.
As dez perguntas definidas no SUS são:
1. Eu penso que gostaria de usar esse sistema mais vezes
2. Eu acho funções desnecessárias e complexas no sistema
3. Eu penso que está fácil de usar
4. Eu acho que preciso de ajuda técnica para usar esse sistema
5. Eu acho que várias funções do sistema estão bem integradas
6. Eu penso que o sistema é muito inconsistente, sem lógica
7. Eu acho que outras pessoas aprenderam rápido a usar o sistema
8. Eu achei o sistema muito difícil de usar
9. Eu me senti confiante durante o uso do sistema
10. Eu precisei aprender muita coisa antes de usar o sistema
Questões do SUS utilizam uma escala Likert de 5 pontos, ou seja, “Discordo
totalmente” - de valor 0; “Discordo parcialmente” - de valor 1, “Indiferente” - de valor 2,
“Concordo parcialmente” - de valor 3 e “Concordo totalmente” - de valor 4.
Em relação às perguntas, as de número ímpar são positivas para a usabilidade do
sistema, portanto quanto mais perto do “Concordo totalmente” - de valor 4, o sistema terá
uma excelente usabilidade, enquanto as questões de número par são negativas em relação ao
uso do sistema, nesse caso quanto mais perto do “Discordo totalmente” - de valor 0, melhor é
a usabilidade do sistema. É possível calcular o Score SUS considerando as respostas de um
usuário específico. Para tal, Brooke descreve que se deve somar os valores das respostas
ímpares subtraindo 1 de cada resposta. Em seguida, deve-se realizar um somatório
considerando as questões pares, subtraindo de 5 os valores das respostas pares. Para encontrar
o Score, deve-se somar os dois valores e multiplicar por 2,5. A escala SUS varia de 0 a 100.

Bargor, Kortum e Miller (2009) descrevem que um sistema com valor no Score SUS
de 0 a 25 é um sistema de usabilidade considerada “pior imaginável”; um valor de 26 a 38
possui usabilidade pobre; um valor de 39 até 52 possui usabilidade razoável; um valor de 53 a
72 possui uma boa usabilidade; um valor de 73 a 85 possui excelente usabilidade; e de 86 a
100 uma usabilidade “a melhor imaginável”.
5.6. Responsividade
Responsividade ou Design Responsivo, termo usado pela primeira vez por Marcotte
(2011, p. 8), define que não devemos criar designs desconectados, mas sim designs que possam,
mesmo com as particularidades de navegadores ou dispositivos, apresentar interface e experiência
iguais. Portanto o design não pode apenas ser flexível, mas também deve ser adaptável aos
dispositivos onde será usado.
Rather
than
creating
disconnected
designs,
each
tailored
to
a particular device or browser, we should instead treat them
as facets of the same experience. In other words, we can craft
sites that are not only more ﬂexible, but that can adapt to the
media that renders them. (MARCOTTE, 2011, p. 8).

Segundo Sérgio Lopes (2012), a responsividade, ou melhor, a Web Design Responsivo é:
Web Design Responsivo é a chave para a nossa web. É pensar em páginas que se
adaptem a todo tipo de dispositivos e contexto de uso. É sair das limitações de um
browser Desktop e seu tamanho previsível, e pensar em páginas com flexibilidade
que suportem todo tamanho de tela, qualquer tipo de resolução, interfaces com
touch ou mouse.

6. Metodologia
Partindo de segunda versão do sistema, seguimos os passos:
1. Identificação de problemas de usabilidade na segunda versão do site aplicando o
método de avaliação heurística;
2. Redesign e implementação de uma nova versão do site removendo os problemas de
usabilidade identificados;
3. Planejamento de testes com usuário;
4. Execução e análise dos dados coletados com testes com usuário.
A seguir detalhamos cada um dos passos realizados.
7. Desenvolvimento
7.1. Aplicação do Método Avaliação Heurística
Para a realização da avaliação heurística, participaram 3 alunos de graduação como
avaliadores. Antes de realização das etapas, os avaliadores participaram de um curso sobre o
método, objetivando resgatar o conhecimento dos avaliadores sobre o método e sobre a
heurística. Devido à impossibilidade de reunir presencialmente todos os avaliadores, optou-se
por fazer virtualmente a avaliação com o apoio do ambiente Moodle. O orientador deste
trabalho coordenou as etapas. A apresentação do site foi feita por meio de um texto escrito
pelo aluno, autor do sistema. A identificação dos problemas foi feita individualmente e
enviada pelos avaliadores em formato de tabela. Para a consolidação dos problemas em um
único documento, foi elaborada uma página wiki. Em seguida, os participantes atribuíram
uma severidade para cada problema entregando a relação em formato de tabela. Para o
consenso da severidade, o orientador compilou as severidades atribuídas por cada participante
e, em caso de divergência, um fórum de discussão foi utilizado para se discutir os motivos e

chegar a um consenso. Ao final, uma nova wiki foi elaborada como resultado da avaliação
heurística. Ao total, foram identificados 15 problemas, listados na Tabela 1.
Tabela 1. Problemas de usabilidade identificados na avaliação heurística
Tela
Menu
Mapa
Inicial/Tecnologia
utilizadas/ QR
Code como usar
Mapa
Portal/
Sistema

Problema identificado
O menu está com uma cor que não permite um
destaque podendo confundir o usuário
Não possui informações de uso do sistema, é preciso
colocar instruções
As informações podem confundir os usuários de como
utilizar o sistema de QR Code
O usuário não tem mecanismo para auxiliar na busca
em relação ao endereço
O sistema não possui help

Links para sites
livros/ Links extras

O usuário não pode clicar no texto para ser direcionado
ao site, é necessário o clique na imagem.

Cartaz

Em telas menores se torna mais difícil ler o cartaz, pois
ele é encolhido somente horizontalmente
Ao passar o mouse em cima do botão, poderia mostrar
o botão como inteiro e não só as letras quando
selecionado, e estética do menu com um plano cinza
Ao clicar em algum botão, deveria abrir a página
selecionada, sem precisar mostrar outros conteúdos
quando subir ou descer a página
O fundo superior com o título poderia possuir uma
imagem relacionado ao tema do site
Ao clicar no ponteiro, deveria mostrar a imagem do
local com os pontos que os cartazes se encontram
Indicador ou ponteiro que mostra as localizações são
comuns
Fundo do título só com plano cinza

Menu Superior
Menu Superior
Tela Inicial
Mapa
Mapa
Sobre o projeto/
QR Code como
usar/ Sites de
livros/ Links
externos
Sites de livros

Sistema

Heurística violada
Consistência e padrão
Help e documentação
Help
e
documentação/
Compatibilidade do sistema
com o mundo real
Flexibilidade e eficiência de
uso
Help e documentação
Consistência
e
padrões/
Reconhecimento ao invés de
relembrança
Consistência e padrões
Estética e design minimalista/
Consistência e padrões
Estética e design minimalista
Estética e design minimalista
Consistência e padrões
Estética e design minimalista

Ao clicar na imagem, abre o link da página
selecionada, mas sem a necessidade de ter algo escrito
embaixo das imagens

Consistência e padrões

Formatação dos textos, imagens e outros conteúdos

Estética e design minimalista

7.2. Redesign e Implementação de uma Nova Versão do Site
A primeira melhoria realizada foi no formato do menu do sistema (Figura 6a), que se difere do
formato do menu amplamente usado por sites responsivos ao serem acessados por
dispositivos móveis (o menu sanduíche), violando a heurística Padrões e Consistência. O
formato de menu sanduíche sumariza as opções que são exibidas ao usuário quando este
aciona o menu. O uso do menu neste formato possibilita que o menu ocupe menos espaço na
tela, permitindo exibir outros elementos de interface. A Figura 6b exibe a interface da
aplicação após a modificação do menu para o formato sanduíche. Percebe-se que, após a
modificação, o menu não mais está sobrepondo o nome da aplicação.

(a)

(b)

Figura 6. Tela inicial do site com o menu (a) original e (b) com a aplicação do menu
sanduíche.

Em relação ao elemento do site que apresenta o título do projeto (Figura 7a) optou-se
resgatar a ideia original de usar livros ao fundo e uma cor que contrastasse de modo a facilitar
a leitura pelos usuários (Figura 7b).

(a)

(b)
Figura 7. Cabeçalho do site (a) original e (b) após o redesign.

Conforme a Figura 8, foram realizadas duas alterações: a primeira foi a colocação de
foto para verificar o local do cartaz e, em seguida, foi adicionado um campo para gerar uma
rota, clicando em um ponto e colocando um endereço. Outra modificação foi nos marcadores,
que agora possuem um ícone que remete a um livro.

Figura 8. Redesign da área do mapa com a localização dos cartazes.

Outra modificação realizada está relacionada ao fundo dos títulos das páginas que
estavam apenas em cinza. Esse design, que não ambientava o usuário quanto ao tema do site,
depois foi trocado por uma lombada de livro (Figura 9). Foi realizado também o ajuste para o
os links na página Sites de Livros, apresentando apenas as imagens dos sites como links.

Figura 9. Uso de lombadas de livro para marcação dos títulos das páginas.

O cartaz também foi remodelado objetivando atender aos problemas apontados (Figura
10). Este também foi incluído ao site de modo que se tornasse responsiva, ou seja, se
adequasse à largura do dispositivo.

Figura 10. Nova versão do cartaz.

7.3. Planejamento de Testes com Usuários
Para a realização dos testes com o usuário, seguimos as diretivas descritas no DECIDE. Como
instrumentos de coleta, utilizamos o questionário SUS em conjunto com perguntas para
conhecer o perfil do voluntário (faixa etária, escolaridade, gênero) e sua familiaridade com a
tecnologia (móvel, Google Maps e QR Code) e o costume de leitura. Para guiar os usuários,
um conjunto de 4 tarefas foram propostas:

1- Criar uma rota de um ponto ao local onde se encontra;
2- Ler sobre a história do projeto e quem participou do projeto;
3- Entre em QR Code como usar leia as informações;
4- Utilize o leitor de QR Code realize o download do livro no Cartaz.
7.4. Execução e Análise dos Dados Coletados com Testes com Usuário
Participaram dos testes 16 voluntários, sendo a maior quantidade na primeira faixa etária,
entre 12 e 18 anos de idade, representando 75% dos voluntários. Participaram também 1
voluntário com a faixa etária de 19 a 28 anos, 2 voluntários de 29 a 38 anos e 1 voluntário
entre 50 a 60 anos (Figura 11).

Figura 13. Faixa etária dos participantes dos testes com usuário.
Em relação ao grau de escolaridade (Figura 14), a maioria (68,8%) possui ensino
médio completo, 12,5% disseram ter o ensino superior completo, 12,5% disseram estar
cursando pós-graduação e 6,3% disseram estar cursando o ensino superior.

Figura 14. Grau de escolaridade dos participantes dos testes com usuário.

Em relação à questão “Você gosta de ler?”, 68,8% dos participantes afirmaram que
sim e 31,2% dos participantes disseram que não.

Em relação as tecnologias, na questão “Possui familiaridade com QR Code?”, 31,2%
disseram que não possuem familiaridade e 68,8% disseram que possuem familiaridade. Em
relação ao uso de Google Maps, 100% dos respondentes afirmaram já ter usado. Em relação à
questão “Se considera um familiarizado com Celular?” (Figura 15), a maior parte dos usuários
do teste se consideram familiarizados.

Figura 15. Familiaridade dos participantes dos testes com usuário com celular.

Um resultado interessante obtido no teste com usuários foi o número de pessoas que já
leram algum livro utilizando smartphone, notebook ou tablet (Figura 16), sendo 15 dos 16
totalizando 93,8 % dos usuários.

Figura 16. Familiaridade de leitura de livros por meio de smartphone, notebook ou tablet.

Em relação à questão “Você entendeu o objetivo do sistema?”, 93,8% responderam
que sim e 6,3% disseram que não. Em relação a pergunta “A interface do sistema em
dispositivo móvel, você definiria como”, 81,3% disseram ser boa, 18,8% disseram ser média e
0% disseram ser ruim.
A Tabela 2 apresenta as respostas dos 16 participantes referentes ao questionário SUS
onde P são os participantes e Q são as questões do SUS.

Tabela 2. Respostas dos Voluntários para as Questões do SUS

P1

4

3

2

4

4

4

4

4

4

P2

2

4

4

4

4

4

4

0

4

SOMA
SOMA
ÍMPARES PARES Resultado
18
19
92,5
4
18
16
85
4

P3

3

4

3

4

0

4

3

1

3

4

12

17

72,5

P4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

19

20

97,5

P5

1

3

1

1

2

4

4

2

2

2

10

12

55

P6

2

2

2

1

3

2

2

2

2

2

11

9

50

P7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

20

20

100

P8

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

19

19

95

20

100

Q1

Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

P9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

20

P 10

4

4

4

0

4

4

4

4

4

4

20

16

90

P 11

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

19

20

97,5

P 12

3

3

3

3

4

4

4

4

3

4

17

18

87,5

P 13

3

4

3

3

4

4

4

4

3

4

17

19

90

P 14

4

4

4

4

4

4

4

0

4

4

20

16

90

P 15

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

14

15

72,5

P 16

3

4

3

1

4

4

3

4

4

2

17

15

80

Média

84,687

A média das respostas considerando a forma de cálculo do questionário SUS resultou
em 84,687 pontos, ou seja, a aplicação foi considerada com usabilidade excelente pelos
participantes. O Score SUS de 12 participantes (P1, P2, P4, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12,
P13, P14 e P16) ficam igual ou acima de 80 pontos, o que é um número muito significativo. O
Score do SUS de 2 participantes (P5 e P6) os resultados ficaram abaixo ou igual a 55.
Analisando o perfil do voluntário P5, que tem entre 50 e 60 anos de idade, não gosta de ler,
nunca leu um livro usando smartphone, não possui familiaridade com dispositivos móveis e a
tecnologia QR Code, único voluntário com este perfil, necessitamos realizar o estudo com
outros usuários de perfil semelhante objetivando coletar mais dados e um refinamento da
interface do site para torná-lo mais atrativo para esse perfil. Em relação ao voluntário P6, que
é um jovem familiarizado com tecnologia e gosta de ler, parece que o site tenha sido pouco
atrativo ou que o voluntário respondeu às perguntas com pouca reflexão, pois a maioria das
respostas às questões foram o valor 3 da escala de Likert.
Durante o teste, quando os voluntários realizaram as tarefas, os avaliadores
perceberam alguns pontos a melhorar devido a dificuldades dos voluntários em realizá-las,
como exemplo, na primeira tarefa, que consistia em encontrar uma rota a partir de uma
localidade até o ponto de cartaz mais próximo.
8.

Conclusão

O Trilhas Literárias de Hortolândia é um sistema que utiliza dispositivos móveis e QR
Code para incentivar a leitura, possibilitando aos seus usuários acesso a livros virtuais por
meio de cartazes espalhados pela cidade. Um dos componentes do sistema é o site, que
explica sobre o projeto, sobre as tecnologias usadas, dispõe sobre os pontos de localização de
cartazes e divulga outros sites que possuem livros digitais gratuitos.

Antes da realização deste trabalho, o site possuía problemas de usabilidade, conforme
apontado pelos avaliadores durante a avaliação heurística. Motivado em desenvolver um site
mais fácil de usar pelo público-alvo, realizamos este trabalho. Encontramos diversos
problemas de usabilidade que foram corrigidos por meio de um redesign. Em seguida, foram
aplicados testes de usuário para averiguar a usabilidade do site. Podemos concluir que, após o
teste de usuários, a interface, apesar de ter uma boa avaliação pelos voluntários em relação a
pontos positivos de usabilidade, ainda possui alguns problemas de usabilidade a corrigir.
Já quanto ao teste de usuário um ponto importante apreendido foi de realizar um préteste antes para se analisar se as ferramentas a serem utilizadas estão adequadas e funcionais e
se as tarefas e os questionários são compreensíveis por eles.
Um destaque do teste de usuário foi o interesse dos voluntários em utilizar o site mais
vezes. Esse interesse justifica a continuidade da melhoria do sistema com trabalhos futuros.
Assim, apontamos como trabalhos futuros um novo redesign do site, utilizando de insumo as
respostas do questionário SUS aplicado. Assim é importante salientar a necessidade de
repetição do teste com usuário com público mais amplo, principalmente em relação à faixa
etária e domínio de conhecimento e tecnologia.
Ressalta-se que para a execução deste Trabalho de Conclusão de Curso foram
articulados conhecimentos assimilados nas disciplinas de Algoritmos e Programação,
Linguagem de Programação I, Programação Web, Comunicação e Expressão, Metodologia de
Pesquisa Científica, Projeto de Sistemas I, Projeto de Sistemas II e Interação HumanoComputador.
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