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RESUMO 
 

 

No desenvolvimento de produtos de consumo tem sido relevante a aplicação de 

conceitos de usabilidade. Tais conceitos permitem o desenvolvimento de produtos que se 

caracterizam pela facilidade de aprendizagem de uso e quase total inexistência de erros na 

utilização. Em 2006 foram publicadas as duas primeiras partes da norma ISO 20282. No 

presente trabalho, são apresentados os aspectos mais importantes da norma com alguns 

exemplos que visam esclarecer alguns destes aspectos; a continuação à norma é aplicada 

mediante a realização de testes de usabilidade na avaliação da facilidade de operação de 

produtos de consumo. Sendo assim, o objetivo desta parte é analisar a utilidade da norma e 

poder detectar seus pontos altos e fracos. 

 

 



   

ABSTRACT 

 

 

The application of concepts of usability has been relevant in the development of 

consumer products. Such concepts allow the development of products known for its simple 

learning of operation techniques and almost non-existing errors in its use. In 2006 the first 

two parts of ISO 20282 standard were published. Here, the most important aspects of this 

standard are introduced giving some examples to clear some issues. The standard is applied 

through the use of tests evaluating the ease of the operation of consumer products. The 

objective of this part of the norm is to analyze its usefulness and  be able to detect its strong 

and weak points. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

Com a finalidade de poder integrar o usuário no desenvolvimento de produtos de 

maneira efetiva, estão sendo estudados os fatores que influenciam o seu sucesso durante a 

utilização, bem como a facilidade na operação e satisfação durante a operação de um produto. 

Isto deve ser atingido levando em conta, no desenvolvimento de produtos, a usabilidade do 

produto, ergonomia e outras considerações relacionadas com fatores humanos. 

A criação de produtos de consumo é responsável por parte importante da atividade 

econômica mundial e o grau de usabilidade deles prove uma vantagem competitiva às 

empresas que os produzem no mercado atual (HEDGE, 2001). 

Desta maneira, é cada vez mais importante para o sucesso de um produto considerar os 

usuários finais na etapa de desenvolvimento de produto e inclusive o envolvimento direto 

deles. 

Por outro lado, um fato que sugere o crescente interesse e a importância de áreas 

relacionadas é que algumas universidades e centros de estudos já estão preocupados em 

incluir nos seus programas disciplinas com conteúdo relacionado com aspectos de 
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usabilidade. Por exemplo, o Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo e o Departamento de Engenharia de Produção da Universidade 

Federal de Santa Catarina. 

Mesmo assim, no Brasil existe pouca bibliografia, com exceção da relacionada com 

software e interface humano-computador, empregando usabilidade (ROCHA, 2000; DIAS, 

2002). 

A norma ISO 20282 "Facilidade de operação de produtos de uso cotidiano" (ISO, 

2006a e ISO, 2006b) da qual foram publicadas em 2006 as duas primeiras partes, vem 

preencher um vazio em relação a normas que se referem à usabilidade de produtos de 

consumo. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos da dissertação são: 

• Apresentar e revisar alguns importantes conceitos de usabilidade que tenham relação 

com o desenvolvimento de produtos, em especial com os produtos de consumo. Desde 

o enfoque planejado, a usabilidade não é vista nesta dissertação na sua relação com as 

máquinas de trabalho, por exemplo, a usabilidade de uma máquina para tornear e o 

trabalhador. Inclusive por este tipo de equipamento não estar considerado na norma 

ISO 20282. 

• Apresentar as partes da norma ISO 20282 que foram já publicadas, parte 1 e parte 2, e 

desenvolver casos de aplicação que considerem sua utilização em testes de produtos. 

• Identificar pontos fortes, críticas e observações à norma durante a aplicação dela em 

determinados produtos de consumo. Além de identificar as conclusões ou tipos de 

conclusões que podem ser obtidas a partir da aplicação de testes usando a norma. 
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3 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DE USABILIDADE  

 

 

 Os conceitos e aspectos básicos relacionados com a usabilidade não são muito 

difundidos nas áreas de projeto de produtos de consumo, sendo necessária à apresentação 

deles para conseguir um melhor entendimento do tema. Neste capítulo, inicialmente, 

apresentam-se algumas considerações sobre o usuário no processo de desenvolvimento de 

produtos. Em seguida, são abordados os ciclos da ação humanos, o conceito de usabilidade, 

bem como os benefícios e as dificuldades da aplicação de aspectos de usabilidade.  

 

 

3.1 Consideração do usuário no desenvolvimento de produtos 

 

 

Segundo Norman (1988), é possível considerar dois modelos para descrever o 

funcionamento de um produto e a partir dos mesmos determinar a sua utilização. Um modelo 

é o do projetista e outro modelo é o do usuário. Este último trata-se de um modelo mental que 

resulta, entre outros fatores, da interação com o sistema ou objeto a ser utilizado. O projetista 

atua para que estes modelos que estes dois modelos sejam compatíveis, isto é, a maneira pela 

qual o usuário entende o funcionamento e operação do produto deve ser consistente com a 

operação e funcionamentos efetivos do equipamento. Entretanto, o grande problema é que 

normalmente o projetista não interage diretamente com o usuário. Toda a comunicação é feita 

através da "imagem do sistema". No caso, Norman (1988) usa "imagem do sistema" como 

toda informação sensorial que se pode obter do produto. Se essa imagem não é clara e 

consistente para o usuário, provavelmente a utilização do produto não será fácil. 
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No desenvolvimento de produtos, os projetistas não têm muitos dados sobre a 

percepção real do usuário final a respeito do produto final. Informações sobre fatores 

humanos, obtidas de guias de projeto, conseguem fornecer alguns desses dados, mas isto não 

impede aos projetistas formar uma idéia apenas aproximada, ou algumas vezes errada, do 

provável comportamento do usuário. O processo de desenvolvimento do produto é 

usualmente iniciado com algumas presunções sobre o usuário potencial e suas expectativas, as 

quais podem estar baseadas em: a experiência prévia do projetista no seu trabalho e sua vida 

cotidiana em relação a similares tipos de produto; o conhecimento de outros profissionais da 

mesma área de desenvolvimento; a informação provida pelas ciências humanas; ou algumas 

opiniões obtidas diretamente dos potenciais usuários. Tais presunções ajudam aos projetistas a 

fazer previsões sobre o produto final e sua interação com o usuário (HASDOGAN, 1996). 

    

 

3.2 O ciclo de ação humana 

 

 

O modelo do ciclo de ação humana (NORMAN, 1988) descreve como uma ação é 

determinada em suas etapas deste a elaboração de um objetivo (metas) até a verificação dos 

resultados das ações em contraste com as metas estabelecidas. No uso de produtos, o usuário 

executa os passos segundo um modelo que inclui atividades cognitivas e físicas. 

A ação humana tem dois aspectos: a execução e a avaliação. O primeiro envolve fazer 

algo, enquanto a avaliação é a comparação do que acontece na realidade, chamada pelo autor 

de "mundo", com o que o usuário espera que aconteça. 

Assim, são propostos sete passos no modelo de ciclo de ação humana de Norman 

(1988), a saber: 
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-Formar a meta (objetivo). 

-Formar a intenção. 

-Especificar uma ação ou seqüência de ações. 

-Executar a ação ou seqüência de ações. 

-Perceber o estado do mundo. 

-Interpretar o estado do mundo. 

-Avaliar a saída e as interpretações. 

A figura 3.1 mostra o ciclo de ação humana proposto por Norman. 

 

Metas 

MUNDO 

Percepção do estado do 
mundo 

Interpretação da 
percepção 

Avaliação das interpretações 

Execução da seqüência 
de ações 

Seqüência das ações 

Intenção de atuar 

Figura 1-Modelo do ciclo de ação humana (NORMAN, 1988) 
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As etapas de execução começam com o estabelecimento da meta, ou seja, o estado ou 

resultado que se deseja alcançar. Em seguida, essa meta é traduzida em uma intenção de 

realizar uma ação. Por sua vez, essa intenção deve ser traduzida em um conjunto de comandos 

internos, uma seqüência de ações que possa ser realizada para satisfazer a intenção. Nesse 

ponto, a seqüência de ações é ainda um modelo mental, nada ocorrendo até que finalmente a 

ação seja executada afetando a realidade ou "mundo". 

 As etapas de avaliação começam com a percepção por parte do usuário da realidade. 

Essa percepção é logo interpretada de acordo com as expectativas do usuário e, em seguida, 

comparada (avaliada) com suas metas e expectativas. 

 Os sete passos formam um modelo aproximado, não uma teoria psicológica completa; 

em particular, os passos não são entidades discretas. Assim como a maior parte do 

comportamento não requer passar por todas as etapas na mesma seqüência, também a maioria 

de atividades não será satisfeita por ações únicas. Pode-se ter várias seqüências e a atividade 

inteira pode demorar muitas horas ou inclusive dias, existindo uma retroalimentação contínua 

na qual as metas levam a sub-metas e as intenções a sub-intenções, além de haver atividades 

que são descartadas, esquecidas ou reformuladas.  

Em um grande número das tarefas que se precisam executar, a dificuldade reside 

inteiramente em derivar as relações entre as intenções e as interpretações mentais e as ações 

físicas e os estados. Existem vários aspectos, chamados por Norman (1988) de gulfs. Neste 

ponto cabe a introdução de uma terminologia em Português para melhor representar este 

conceito. Será usada a palavra descompasso para indicar as discrepâncias entre os modelos 

mentais e os físicos. Cada descompasso reflete um aspecto da distância entre as 

representações mentais do usuário e os componentes físicos e estados da realidade. E são 

esses descompassos os que provocam falhas de usabilidade e problemas para os usuários. 
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O descompasso da avaliação (gulf of evaluation) reflete a intensidade do esforço que o 

usuário tem que fazer para interpretar o estado físico do sistema ou produto e determinar o 

quão bem as expectativas e intenções foram alcançadas. O descompasso é menor quando o 

sistema fornece informação sobre seu estado de uma maneira fácil de perceber, interpretar e 

se está de acordo com o que o usuário pensa do sistema. 

O descompasso da execução (gulf of execution) representa a diferença entre as 

intenções e as ações permitidas do produto. Uma medida desse descompasso indica o quanto 

o sistema permite ao usuário fazer as ações pretendidas corretamente, sem um maior esforço. 

Um produto dito com alta usabilidade é projetado buscando que as representações 

mentais concordem com seu estado físico, de tal maneira que sejam reduzidas as 

possibilidades de errar na sua operação, aplicando os princípios anteriormente mencionados 

para conseguir esse objetivo. 

 

 

3.4 Conceito de usabilidade 

 

 

A norma ISO 9241-11 (ISO, 1998) define a usabilidade como a medida na qual um 

produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com 

eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico. 

O contexto de uso é determinado pelos usuários, tarefas, equipamento e o ambiente 

físico e social no qual um produto é usado. São medidas de usabilidade segundo a norma ISO 

20282 parte 1:  

• Eficácia.- Precisão e completude com as quais os usuários alcançam objetivos 

específicos, ou seja, se o utilizador consegue realizar as tarefas pretendidas. 
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• Eficiência.- Recursos gastos em relação à precisão e abrangência com as quais 

usuários atingem objetivos, ou seja, se o custo de atingir os objetivos é aceitável, por 

exemplo, em termos de tempo e facilidade de aprendizagem. 

• Satisfação.- Ausência do desconforto e presença de atitudes positivas para com o uso 

de um produto, ou seja, se os utilizadores se sentem confortáveis com o produto 

(CREISSAC, 2005). 

Atendendo a esta definição, Creissac (2005) estabelece que a usabilidade deve ser 

definida para as tarefas específicas que o sistema ou produto deve suportar, mas o sistema 

acabará muitas vezes sendo utilizado de formas não previstas inicialmente. Deve ser, também, 

definida para um tipo de usuário específico, pois usuários diferentes, como um usuário 

experiente e um novato, terão diferentes comportamentos. Finalmente, o contexto de uso 

poderá influenciar a usabilidade do produto e a forma como os testes decorrerão. 

Segundo Quesenbery (2001), nestas definições poderiam adicionar-se mais duas 

características. Em primeiro lugar, a tolerância ao erro, na qual o produto deve ajudar ao 

usuário a recuperar-se de determinados erros que ocorrem e, em segundo lugar, a facilidade 

de aprendizado. 

As características específicas do usuário são a idade, tamanho do corpo, entendimento, 

capacidades cognitivas, habilidades visuais e auditivas, entre outros aspectos, a usabilidade 

está relacionada com áreas tipicamente abordadas pela ergonomia, psicologia e outros campos 

de disciplinas relacionadas com fatores humanos. 

De modo a entender, para especificar e medir a usabilidade é necessário identificar os 

objetivos e decompor a eficácia, eficiência, satisfação e os componentes do contexto de uso 

em sub-componentes, com atributos mensuráveis e verificáveis. Os componentes e os 

relacionamentos entre eles estão ilustrados na figura 3.2, adaptada da ISO 9241-11, na 

chamada estrutura de usabilidade. 
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             Figura 3.2 - Estrutura de usabilidade 

 

 

A ISO 20282-1 apresenta o termo facilidade de operação, o qual está relacionado com 

subconjuntos do conceito de usabilidade, preocupado e focado na interface do usuário de 

produtos de uso cotidiano e que leva em conta as características do usuário (ver figura 3.3). 

Facilidade de operação é definida na norma ISO 20282 como a usabilidade da 

interface de um produto de uso cotidiano quando é utilizado pelos usuários determinados para 

alcançar as metas principais suportadas pelo produto. Sendo a interface do usuário o conjunto 

de elementos de um produto usados para controlá-lo e receber informação sobre seu estado, e 

a interação que permite ao usuário utilizá-lo para seus propósitos (ISO, 2001). 

 

Medidas de usabilidade 

eficiência 

eficácia

satisfação 

usuário 

tarefa 

equipamento 

ambiente 

Contexto de uso 

produto 

resultado
pretendido 

resultado 
de uso

objetivos 

Usabilidade: medida na qual objetivos são 
alcançados com eficácia, eficiência e satisfação. 
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resultado
pretendido 

objetivos público em geral 

usuário (1ra vez) Facilidade de  operação: determinada pela medida na qual objetivos 
são alcançados com eficácia, eficiência e satisfação 

equipamento 
associado eficácia de operação 

resultado 
de uso

ambiente publico 
ou pessoal eficiência de 

operação
Contexto de uso 

satisfação 

Interface  produto 
de uso cotidiano Medidas de usabilidade 

 
Figura 3.3 - Estrutura de facilidade de operação 

 

 

 

Cabe mencionar que, a ISO 20282, que será utilizada mais adiante na parte prática desta 

dissertação, faz referencia à definição de usabilidade da ISO 9241. 
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3.5 Desenvolvimento de produtos e produto de consumo 

 

 

A usabilidade deve ser entendida como um dos aspectos ou qualidades de um produto. 

Assim como custo ou manufaturabilidade, por exemplo, a preocupação usabilidade deve estar 

presente nas distintas fases de desenvolvimento do produto. 

Cushman e Rosenberg (1991) citam que há três formas principais, através das quais os 

atributos relacionados à usabilidade de um produto são integrados ao desenvolvimento do 

mesmo: evolução do produto (ensaio e erro), intuição, e aplicação de tecnologia de 

usabilidade durante o projeto. Na prática, os três são úteis; contudo, a tecnologia de 

usabilidade, que pode incluir métodos e dados tabulados, deve ser utilizada como a base para 

fazer decisões iniciais que afetarão o usuário.  

Segundo Zeisel (1984), o processo completo de projetar um produto está formado por 

uma série de compromissos, balanceando funcionalidade, desempenho, confiabilidade, 

usabilidade, aparência e custo; além de exigências dos departamentos internos da empresa, 

como facilidade de transporte e diferenciação do produto para os departamentos de 

distribuição e marketing respectivamente (KAMINSKI, 2000). Adicionalmente, nunca existe 

uma única solução para um problema de projeto, senão existe uma faixa de respostas 

aceitáveis. 

O processo de projeto varia com a natureza do produto e a organização que o produz, 

entre outros fatores. Para propósitos descritivos, o processo de desenvolvimento de produto 

pode ser dividido em várias etapas que podem variar em número. Para explicar alguns 

aspectos de usabilidade e sua incidência no projeto é suficiente o modelo apresentado por 

Cushman e Rosenberg (1991), com cinco etapas principais: 

• Planejamento 



  20   

• Projeto 

• Testes e verificação 

• Produção 

• Marketing e avaliação 

No modelo apresentado por Cushman e Rosenberg (1991), embora existam métodos 

para observar a usabilidade dos produtos em cada etapa, segundo os autores, é maior a 

incidência de temas de usabilidade nas primeiras três etapas. 

Na fase de planejamento, a principal atividade concernente à usabilidade é a 

preparação de um perfil do usuário. Na fase de projeto, tem destaque, em primeiro lugar, a 

alocação das funções entre os usuários e ao produto. Isto é, identificar que funções o usuário 

deve realizar e quais o produto, automaticamente. Em segundo lugar deve-se fazer a análise 

das tarefas e em terceiro lugar integrar modelos e dados sobre fatores humanos. Na etapa de 

testes e verificação é importante o uso de protótipos para provas de usabilidade. 

Segundo Stanton (1998), existe um consenso na necessidade e obtenção dos melhores 

benefícios incorporando os requisitos do usuário final em assuntos referentes à usabilidade de 

um produto, tão cedo como for possível no processo de projeto, independentemente do tipo de 

produto que esteja sendo desenvolvido. 

Os produtos de consumo são produtos projetados para o uso do público em geral e são 

divididos em duas categorias: os utilizados para a satisfação das necessidades e desejos 

humanos; e os projetados para grupos especiais, por exemplo, crianças. Do outro lado, temos 

os produtos comerciais que são usados para produzir bens e prover serviços. As principais 

diferenças entre esses dois tipos de produto são a capacidade, velocidade de operação e 

número de características, mas ambos dependem do marketing de massas e devem ser 

melhorados continuamente com a finalidade de ser competitivos (KREIFELDT, 1984). 
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 Provavelmente a maior diferença entre esses produtos tem a ver com o usuário. O 

usuário de produtos de consumo freqüentemente não está treinado, não tem habilidades 

especiais e não é supervisionado. Sendo esta situação uma constante para produtos de uso 

cotidiano que são os produtos de consumo projetados para serem utilizados pelo público em 

geral. Além disso, o usuário é normalmente quem compra os produtos de consumo 

(CUSHMAN, 1991). 

O desenvolvimento de produtos de consumo tem sido o trabalho de artistas, os quais 

usualmente enfatizam a integridade estética do projeto já que existe um desejo, por parte do 

usuário, de expressar a personalidade de um e a necessidade de decoração através do produto 

(KAGAN, 1997). Mas, os usuários estão tornando-se mais intolerantes às dificuldades de usar 

um produto e, por isso, devem ser feitos esforços para fazer que os produtos sejam fáceis de 

usar e de aprender seu funcionamento, além de não descuidar a parte estética e o design 

(HAN, 2001). 

 

 

3.6 Testes e medidas de usabilidade  

 

 

Os testes de usabilidade são uma parte importante de qualquer esforço para o 

desenvolvimento de um produto, indiferentemente dos métodos empregados, para tomar as 

decisões de projeto, mas são especialmente importantes quando são avaliados projetos nos 

quais a intuição foi utilizada para tomar decisões de projeto. Esses testes provêem meios para 

avaliar projetos específicos em termos de fatores como facilidade de operação, conforto e 

segurança. Também são bastante comuns durante a etapa de circulação do produto, para 
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conseguir comparar produtos semelhantes com a finalidade de adquirir o produto com melhor 

usabilidade. 

A norma ISO 9241-11 sugere algumas medidas gerais baseadas na sua definição de 

usabilidade, que compreende características de eficácia, eficiência e satisfação. 

As medidas de eficácia são relacionadas aos objetivos principais e secundários do 

usuário quanto à precisão e completude com que estes objetivos podem ser alcançados. Por 

exemplo, segundo a norma ISO 9241, se o objetivo desejado for reproduzir com precisão um 

documento de duas páginas em um formato especifico, então, a precisão pode ser especificada 

ou medida pelo número de erros de ortografia e pelo número de desvios do formato 

especificado, e a completude pelo número de palavras do documento transcrito dividido pelo 

número de palavras. 

As medidas de eficiência relacionam o nível de eficácia alcançada ao dispêndio de 

recursos; esses recursos podem incluir esforço mental ou físico, tempo, custos materiais e 

financeiros.  

A satisfação pode ser medida pela avaliação subjetiva em escalas de desconforto 

experimentado, gosto pelo produto, satisfação com o uso do produto ou aceitação da carga de 

trabalho quando da realização de diferentes tarefas ou o sucesso com os quais objetivos 

particulares de usabilidade, como eficiência ou capacidade de aprendizado, foram alcançados. 

Já a norma ISO 20282 é mais concreta e especifica com maiores detalhes medidas para 

estas três características, tal como será visto mais adiante neste trabalho. 

São muitos os trabalhos e publicações importantes feitos sobre metodologias e 

práticas, orientadas especialmente para testes de produtos relacionados como interfaces 

humano-computador (Human-Computer Interface – HCI), isto é, interfaces geradas pelo 

funcionamento de software que datam a partir da década de oitenta (SMITH e MOSIER, 

1986; WHITESIDE, BENNETT and HOLZBLATT, 1988) e vão até os desenvolvidos mais 
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recentemente (PARK e HWANG; 2000), passando pelos trabalhos mais recorrentes na 

literatura como o de Nielsen (1993), e por normas internacionais (ISO 9126, ANSI 354-2001). 

Mas, no concernente a outros tipos de produtos, entre os quais se encontra a maior parte de 

produtos de consumo, a literatura existente é bastante menor e sem uma tendência a englobar, 

mas, pelo contrário, procura encontrar maneiras e metodologias para cada produto 

especificamente (GARMER e LILJEGREN, 2002) as quais geralmente estão baseadas em 

procedimentos gerais de usabilidade (NIELSEN, 1994; MCCLELLAND, 1995; DUMAS e 

REDISH, 1994), ou seja, orientados a todo tipo de produto. O desempenho do usuário tem 

sido o principal assunto de importância dos engenheiros de usabilidade na pesquisa em HCI, 

no entanto, apenas tem sido uma preocupação no desenvolvimento de produtos de consumo 

(HAN, 2001).  

Desta maneira, a norma ISO 20282 vem a preencher um espaço dentro desse contexto 

e dar guias e procedimentos de testes para produtos de consumo, de tal modo que ela possa 

servir como uma orientação a unificar critérios e práticas. 

 

 

3.7 Benefícios da usabilidade e dificuldades no projeto  

 

 

Há uma crescente expectativa pela qualidade, tanto no mercado de profissionais como 

no mercado de consumidores. Sendo assim, não é só suficiente entregar produtos com 

excelência técnica, mas também obter os produtos fáceis de utilizar e se adaptar às atividades 

e práticas de trabalho do usuário profissional e do consumidor.  
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Neste sentido, a usabilidade passa a se integrar na definição de qualidade do produto, 

por exemplo, quando a norma ISO 9126 (ISO, 1998) categoriza a qualidade desde ponto de 

vista do usuário levando em conta seis aspectos: 

-Funcionalidade.- A capacidade de prover funções que atinjam necessidades estabelecidas 

quando o produto é usado dentro de determinadas condições. 

-Confiabilidade.- A capacidade de manter o nível de performance quando o produto é 

utilizado dentro de determinadas condições. 

-Usabilidade.- A capacidade do produto de ser entendido, aprendido, utilizado e aceitado pelo 

usuário, quando é utilizado dentro de determinadas condições. 

-Eficiência.- A capacidade de prover a performance requerida, relativamente à quantidade de 

recursos empregados, dentro de condições determinadas. 

-Facilidade de manutenção.- A capacidade de ser modificado, o que pode incluir correções, 

melhoras e adaptações. 

-Portabilidade.- A capacidade de ser transferido de um ambiente a outro. 

Dentro da usabilidade se encontram aspectos como a facilidade de entender a 

utilização do produto (understandability), a capacidade e aprender a maneira de utilização do 

produto (learnability) e a facilidade de operação do produto (operability). 

Bevan (1999) se refere ao termo qualidade no uso (quality in use) como a eficácia, 

produtividade e satisfação ao levar a cabo tarefas representativas dentro de determinado 

ambiente de trabalho, sendo sua medição representada, entre outros fatores, pela facilidade de 

utilização. Para alcançar esta qualidade no uso requer-se uma abordagem no projeto centrada 

no usuário. Introduzir essa abordagem centrada no usuário requer por sua vez mudanças 

culturais, técnicas e comprometimento estratégico da gerência. 

Existe evidência dos benefícios da consideração de fatores na etapa de 

desenvolvimento de produtos, em termos de custo, relacionados com a usabilidade de 
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produtos (JORDAN, 1998). Mayhew (1992) concluiu que esses benefícios podem incluir: 

diminuição de custos de serviço ao cliente, de custos manutenção, de tempo de treinamento e 

da taxa de erros do usuário. Outros benefícios que podem ser quantificados são melhora da 

qualidade ou serviço e incremento de vendas. 

Existem também algumas limitações e dificuldades para integrar efetivamente as 

necessidades do usuário e seu contexto no projeto do produto. 

Um fator que contribui a que o projetista não integre totalmente ao usuário no 

processo de desenvolvimento de produto é o fato que seu treinamento profissional não 

promove abordagens centradas no usuário (DARSES, 2005). Além disso, segundo este autor, 

alguns projetistas, como os engenheiros de métodos, estão familiarizados em algum grau com 

o contexto no qual os produtos serão utilizados, mas as futuras necessidades do usuário são 

freqüentemente antecipadas por eles baseando-se apenas na própria suposição do provável 

comportamento do usuário, em vez de orientarem-se por aspectos de usabilidade racionais. 

Tradicionalmente, o papel dos profissionais envolvidos no desenvolvimento do 

produto visando a usabilidade tem sido prover e interpretar dados sobre pessoas e seu 

comportamento; por exemplo, em forma de análise de tarefas, dados de desempenho e guias 

de projeto (STANTON; YOUNG, 1998), mas, freqüentemente são ignoradas questões de 

percepção cognitiva e aspectos relacionados com a experiência do usuário que são cruciais 

para o sucesso do produto. 

De acordo com Fulton (2000), a maioria das técnicas em fatores humanos, sejam de 

natureza qualitativa ou quantitativa, são essencialmente ferramentas analíticas. Essas análises 

geram dados sobre as capacidades das pessoas e suas reações variáveis, mas geralmente não 

levam a decisões de projeto. O objetivo para o projetista está na integração das ferramentas 

analíticas, com as características do usuário baseadas em emoções e experiências deste para 

criar objetos de trabalho coerentes. 
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Já Toft, Howard e Jorgensen (2003) sugerem a interação das disciplinas de engenharia 

e de fatores humanos durante todas as etapas do processo e afirmam que não é suficiente com 

a educação dos profissionais de cada disciplina nos conceitos básicos da outra, senão que, 

para obter os melhores resultados, deve existir uma sinergia real destes profissionais durante a 

etapa de desenvolvimento do produto. 

A disseminação dos conceitos de usabilidade entre os participantes no projeto também 

é um fator chave que pode gerar dificuldades no projeto do produto. Assim, em algumas 

empresas, os gerentes confiam em círculos de qualidade para conhecer as necessidades do 

usuário e disseminar os conceitos relacionados à usabilidade, sendo adotadas abordagens de 

projeto participativo (CLEMENT; VAN DEN BASSELAAR, 2004). Na verdade, essas 

abordagens têm o potencial para melhorar aspectos de usabilidade e oferecer um melhor 

entendimento, a respeito do usuário, aos engenheiros de produção e engenheiros de produto 

envolvidos no processo de desenvolvimento de produto.  

Segundo Johnson (1996), muitos problemas de projeto surgem como causa da falta 

dessa integração que deve ir desde o entendimento da linguagem técnica dos especialistas em 

cada disciplina, incluindo os especialistas em projeto com usabilidade, até os métodos que 

utilizam cada um de eles. Normalmente, existe uma falta de coincidência entre as metas, 

aspirações, valores e formas de resolução de problemas entre os diferentes especialistas 

(TALBOT; GREEN, 1999). 

Conseqüentemente existe um conjunto de fatores e limitações para entender o usuário. 

É necessário que os profissionais e as organizações que trabalhem desenvolvendo produtos, 

para os quais seja importante a usabilidade, interpretem e consigam administrar esses aspectos 

todos. 
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3.7.1 Usabilidade e regulamentações relacionadas 

 

 

 Um papel cada vez mais importante no desenvolvimento de produtos incluindo 

aspectos de usabilidade é o papel das regulamentações internacionais. 

Existem várias instituições, como a ISO (International Organization for 

Standardization, de caráter global, e a BSI (British Standards Institution) no Reino Unido 

realizando esforços para regulamentar as áreas de projeto centrado no usuário. Existem áreas 

muito desenvolvidas nesse sentido como as de software e interfaces humano-computador 

(Human-computer interface ou HCI). A ISO publicou em 2006 a norma 20282, relacionada 

com produtos de consumo de uso cotidiano. Já foram publicadas as duas primeiras partes. É 

esperado que, com a progressiva difusão, seja mais exigida e difundida a consideração da 

usabilidade como um aspecto da qualidade do produto de consumo.  

A seguir são apresentadas algumas normas ISO utilizadas freqüentemente no processo 

de desenvolvimento do projeto visando a usabilidade do produto (BEVAN; SCHOEFFEL, 

2006): 

• ISO TR 18529: “Human centered lifecycle process descriptions”.- Define uma série de 

práticas no processo de projeto para conseguir ser uma companhia capaz de realizar 

processos centrados no usuário e define componentes individuais com os objetivos de: 

assegurar um conteúdo do projeto centrado no usuário dentro da estratégia de projeto, 

planejar o processo de projeto, especificar os requisitos dos envolvidos no processo de 

projeto e facilitar a implementação do sistema centrado no homem. 

• ISO 13407: “Human centered design process”.- Está orientada ao planejamento e à 

administração do processo de projeto, especificando um ciclo iterativo de quatro 

atividades: especificação do contexto da utilização, especificação dos requisitos do 
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usuário e da organização, produção de soluções de projeto, comparação do projeto e os 

requisitos. 

• ISO 20282: “Ease of operation of everyday products”.-Essa norma visa especificar 

métodos para testes de usabilidade do produto, de maneira a refletir as características 

dos usuários objetivos e de maneira a especificar o contexto de uso do produto.  

Algumas organizações industriais discordam das tentativas das entidades normativas, 

fundamentalmente devido à rigidez nos processos de projetos que levariam algumas dessas 

tentativas de regulamentar a área de usabilidade. A Federação de Industrias Alemãs (BDI-

Bundesverband der Deutsche Industrie) considera que regulamentações gerais para a 

avaliação da usabilidade, como a ISO 20282, com requisitos que, segundo a BDI, visam 

aspectos referentes à classificação, marcação do produto e bases para certificação de terceiros 

têm que ser rejeitadas devido a seu baixo valor informativo para o consumidor e a seus 

significativos custos adicionais associados com a rigidez dos métodos exigidos. Além disso, 

não têm valor agregado reconhecível para os fabricantes e consumidores e finalmente os 

custos adicionais seriam repassados para os compradores. Essas regulamentações gerais não 

poderiam substituir as práticas estabelecidas das empresas e indústrias nem avaliações de 

usabilidade práticas que são orientadas a grupos específicos de produtos e mercados objetivos. 

Consideram que a norma ISO 20282 reduz o valor da usabilidade ao de uma pura ferramenta 

de marketing, e no objetivo de levar ao produto a alcançar determinados valores de referência, 

leva a uma decisão do tipo sim ou não, decisão que não considera as preferências pessoais do 

usuário individual (BDI, 2003).   
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4 PROJETO VISANDO A USABILIDADE 

 

 

 Neste capítulo são tratados alguns métodos e técnicas que são utilizados no 

desenvolvimento de produtos levando em consideração a usabilidade. 

 

 

4.2 Modelos para entender o usuário 

 

 

Apesar do conhecimento do usuário ser a diretriz mais básica da usabilidade, 

freqüentemente são apresentados problemas para que o projetista possa ter acessibilidade ao 

usuário (Grudin, 1991): 

• A necessidade da companhia de permitir que seus projetistas sejam conhecidos 

pelos clientes. Estes podem comunicar-se com os projetistas diretamente no 

lugar de recorrer ao suporte técnico. 

• A rejeição dos representantes de vendas ao trato direto entre projetista e 

cliente. Por exemplo, durante o processo de pesquisa para o desenvolvimento 

de uma nova versão de um produto já existente, achando que poderia criar-se 

insatisfação com a atual geração do produto se os projetistas revelassem muitas 

características novas da seguinte versão. 

• Organizações de usuários que têm seus membros disponíveis por tempos muito 

breves, seja porque são executivos muitos bem pagos ou porque não querem 

ser estudados. 
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A experiência prévia do usuário, sua idade, nível de educação, e seu contexto social 

deveriam influenciar o quão fácil seria a aprendizagem de operação do produto. 

Um mesmo usuário pode mudar seu comportamento. Na medida que o usuário torna-

se mais experiente na utilização do produto pode requerer novas maneiras de operá-lo para 

fazer mais rapidamente as tarefas. Isto acontece muito com interfaces máquina-operador e 

com software (por exemplo, a necessidade de atalhos para realizar algumas funções). 

Para entender a natureza dos modelos do usuário se utilizará a classificação 

apresentada por Hasdogan (1996); enquanto para situar os métodos de usabilidade será 

requisitada a classificação proposta por Maguire (2002) relacionada ao período de maior 

freqüência de utilização do método durante a etapa de desenvolvimento de produto.  

Os modelos do usuário que fazem parte das atividades de modelagem do projetista são 

classificados por Hasdogan (1996), em três grupos: 

1. .-Modelos empíricos.-São os modelos baseados nos dados recolhidos que teoricamente 

representam à população de usuários do produto de interesse. 

2. .-Modelos experimentais.-São os modelos que envolvem usuários (pessoas). Esses 

usuários podem constituir uma amostra da população real de usuários, isto é, o próprio 

projetista e/ou alguns de seus colegas atuando como usuários. 

3. .-Modelos baseados em cenários.-São modelos baseados na reprodução do ambiente 

utilizado e as circunstâncias de utilização do produto de interesse. 

Como informação geral, Hasdogan (1996) menciona também a seguinte classificação: 

1. -Modelos físicos. -São os modelos que representam as características dimensionais e 

mecânicas do corpo humano. 

2. -Modelos cognitivos. -Representam o sistema de processamento humano desde os 

pontos de vista sensoriais e cerebrais, as características e limitações relacionadas com 

este sistema e as “saídas” deste processo. 
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3. -Modelos de conseqüência. -Representam “saídas” não desejadas de uma interação 

homem-máquina como, por exemplo, acidentes, erros e, perigos para a saúde. A 

modelagem desses eventos, se realizada cuidadosamente, pode ajudar na eliminação 

destas “saídas”. 

4. -Modelos psicosociais.-Representam as características emocionais, habituais e 

culturais do ser humano. Incluem modelos psicológicos e demográficos feitos por 

pesquisadores de mercado. 

 

 

4.3 Métodos para o projeto visando a usabilidade do produto 

 

 

Para conseguir representar ao usuário de uma maneira adequada têm-se três grandes 

tarefas: a primeira é integrar a informação relacionada com processos, produtos e os 

operadores; a segunda é satisfazer restrições de projeto que muitas vezes entram em conflito; 

a terceira é gerar um projeto aceitável para todas as partes envolvidas. Porém, durante a 

realização destas tarefas, os projetistas freqüentemente têm dificuldade em incorporar no 

projeto aspectos de informação sobre o usuário (FEYEN, 2000). É neste contexto que se tem 

desenvolvido e aplicado vários métodos ou técnicas específicos no processo de 

desenvolvimento visando à usabilidade. 

 

O agrupamento de métodos de usabilidade apresentados está baseado no trabalho de 

Maguire (2001) que agrupa os métodos de usabilidade segundo as etapas do processo nas 

quais têm maior aplicação, essa classificação não é rígida e os métodos podem mudar segundo 
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o tipo de empresa e o ciclo de projeto empregado. As etapas nas quais se baseia o autor são 

adaptadas da norma ISO 13407 e são as seguintes: 

• Planejamento 

• Entendimento e identificação do contexto de uso 

• Especificação dos requisitos do usuário e da organização 

• Produção de soluções de projeto 

• Avaliação 

 

 

4.3.1 Planejamento do processo de projeto 

 

 

Para que a aplicação de uma abordagem do projeto centrada no usuário tenha sucesso, 

deve ser cuidadosamente planejada e gerenciada em todas as partes do processo de 

desenvolvimento. É necessário reunir os interessados e estabelecer como a usabilidade pode 

contribuir com os objetivos do projeto e priorizar o trabalho de usabilidade. Logo após deve 

ser realizado um estudo que permita estabelecer os benefícios potenciais de incluir atividades 

centradas no usuário no projeto. Essas duas atividades são apresentadas a seguir. 

 

 

4.3.1.1 Planejamento de usabilidade e scoping 

 

 

Segundo Maguire (2001) essa atividade estratégica é bem melhor levada congregando 

todos os interessados relevantes no desenvolvimento em uma reunião, para criar uma visão 
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comum de como a usabilidade pode apoiar os objetivos do projeto. Junta as metas de negócio 

com as metas de usabilidade e assegura que todos os fatores relacionados com a utilização do 

produto sejam identificados antes de começar o trabalho de projeto e, ademais, identifica as 

prioridades do trabalho de usabilidade. Logo após são identificadas áreas que precisam ser 

exploradas com maior profundidade. Um dos resultados mais importantes é estabelecer 

estruturas que apóiem o trabalho com usabilidade como: os responsáveis por executar as 

atividades de usabilidade (idealmente uma equipe multidisciplinar); os responsáveis por 

representar os usuários e o treinamento que eles requerem; o fluxo da comunicação sobre o 

projeto de desenvolvimento e o produto para os responsáveis pela usabilidade. A usabilidade 

compreende vários atributos do produto que algumas vezes até podem resultar conflitantes. 

Normalmente nem todos os aspectos de usabilidade podem ter o mesmo peso em um 

determinado processo de desenvolvimento de produto, por isso, tem que se priorizar na base 

da análise do usuário e as tarefas que desenvolverá. 

Para diferentes atributos de usabilidade podem, ser especificados diversos níveis de 

desempenho. Esses parâmetros de usabilidade, sempre que for possível, devem ser expressos 

de maneira que possam ser medidos, por exemplo "número de erros por hora de operação". 

As metas de usabilidade são relativamente fáceis de estabelecer para novas versões de 

produtos existentes já que pode ser feita a comparação com o nível de usabilidade de estes 

produtos. Já para produtos totalmente novos pode recorrer-se a especialistas em usabilidade 

para conseguir fixar esses níveis. 
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4.3.1.2 Análises de Custo -Benefício em usabilidade 

 

 

 Segundo Thomas (1995), a análise custo-benefício é empregada pelos engenheiros de 

usabilidade com a finalidade de justificar o trabalho em usabilidade. 

O objetivo desta atividade é estabelecer os potenciais benefícios de adotar uma 

abordagem centrada no usuário no processo de projeto do produto. O custo-benefício pode ser 

calculado comparando os custos das atividades de projeto centrado no usuário com potenciais 

economias que poderão ser obtidas durante as etapas de desenvolvimento, vendas, utilização e 

suporte. 

Segundo Maguire (2001) necessita-se obter um balanço, de tal maneira que os 

benefícios sejam substancialmente maiores que os custos de empregar atividades adicionais 

de projeto centrado no usuário. Podem ser feitas economias no desenvolvimento como 

resultado de: 

-Reduzir o tempo e custo de desenvolvimento para produzir um produto que tenha 

apenas funções relevantes e que necessite menor quantidades de mudanças para 

satisfazer as necessidades dos clientes. 

-Reduzir o custo de futuras etapas de reprojeto para fazer versões novas do produto 

mais usáveis. 
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4.3.2 Entendimento e identificação do contexto de uso 

 

 

Quando um sistema ou produto é projetado, será utilizado dentro de determinado 

ambiente, o contexto de uso por uma população de usuários com determinadas características. 

Esses usuários terão determinadas metas ou objetivos e deverão realizar determinadas 

atividades e tarefas para realizar as metas inseridas neste contesto de uso. 

 

 

4.3.2.1 Identificação dos interessados 

 

 

É importante identificar todos os interessados que possam ser influenciados pelo 

produto que se deseja projetar. Isto ajudará a garantir que as necessidades de todos os 

envolvidos sejam levadas em conta.  

 

 

4.3.2.2 Análise do contexto de uso 

 

 

Segundo Horn (1998) são dois os princípios que suportam a análise do contexto: a 

aceitação que o entendimento que o contexto de uso é essencial e que o usuário é um parceiro 

na etapa de desenvolvimento do produto. 
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Existem ferramentas desenvolvidas para identificar grupos de usuários típicos, suas 

necessidades, características, para traduzir essa informação em forma de requisitos do usuário 

(TAYLOR, 1990). 

 

 

4.3.2.3 Estudo de levantamento em usuários existentes 

 

 

Neste método os usuários são entrevistados com a finalidade de obter dados a serem 

utilizados no projeto. O entrevistador deve tentar ser parte do mundo do usuário o que leva 

algum tempo e esforço e nem sempre é possível. De não ser assim pode-se deixar de adquirir 

informações valiosas. Beyer e Holtzblatt (1995) mencionam a necessidade de o projetista ou 

entrevistador converter-se em um tipo de aprendiz durante a entrevista para conseguir uma 

melhor interação com o usuário. 

O método é baseado em três princípios fundamentais: 

1. -Entender o contexto no qual o produto é utilizado, é essencial para um bom projeto. 

2. -O usuário é parte do processo de projeto. 

3. -O projeto visando a usabilidade deve ter um foco e um objetivo. 

 

 

4.3.2.4 Estudo de campo ou observação de campo 

 

Segundo Horn (1998) é uma das melhores maneiras de averiguar os requisitos dos 

usuários. Nos laboratórios de testes de usabilidade o usuário é retirado do seu contexto 

habitual e o estudo em campo ajuda a conhecer como as tarefas são realizadas no “mundo 
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real”. Na realidade podem ser feitas duas atividades: entrevistas e observações. Nas 

entrevistas os usuários são interrogados sobre as tarefas e a maneira nas que são feitas e na 

observação consiste em ver a maneira como os usuários utilizam o produto em seu trabalho 

normal.  

 

 

4.3.3 Especificação dos requisitos do usuário e da organização 

 

 

Nesta etapa se deve identificar com maior exatidão a faixa de usuários relevantes e suas 

características, as tarefas que serão realizadas e as metas de usabilidade do projeto.  

São utilizadas técnicas como: entrevistas, focus groups e cenários de utilização, entre outras. 

Focus groups: Um focus group é um método formal e estruturado no qual o 

entrevistador interatua diretamente com os usuários perguntando sobre suas opiniões, 

preferências e experiências com determinado produto (HORN, 1998). 

Segundo Manning (1990), como ferramenta de pesquisa, tem-se as seguintes 

vantagens: 

1. -Baixo custo relativo a outros métodos. 

2. -Profundidade das opiniões expressadas.- Tomando em conta que a 

informalidade leva à manifestação de expressões honestas; propicia o 

recebimento instantâneo de informação para as áreas de interesse; e permite a 

avaliação das percepções, não necessariamente dos fatos. 

Cenários de utilização: Os cenários incentivam os projetistas a considerar as 

características dos usuários, suas tarefas e seu meio ambiente, permitindo que assuntos 

de usabilidade sejam explorados em estágios iniciais do processo de projeto. Podem 
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também ajudar a identificar objetivos de usabilidade e estimar tempos de utilização do 

produto. O ponto forte dos cenários é representar alternativas, explorar condições de 

uso e permitir a comparação entre diferentes propostas, seja do usuário ou do produto 

(FULTON, 2000). Além disso, um bom cenário necessita ser concreto e flexível ao 

mesmo tempo (CARROLL, 2000). 

 

 

4.3.4 Produzir soluções de projeto 

 

 

Nesta etapa são aplicados métodos como: projeto paralelo e storyboarding, e 

prototipagem. 

Projeto paralelo: Segundo Nielsen (1993), para produzir soluções de projeto é 

recomendável começar o desenvolvimento com um processo de projeto paralelo. Nas sessões 

de projeto paralelo os diferentes projetistas ou equipes de projetistas trabalham em diferentes 

possibilidades de projetos. Utilizando esta aproximação, vários grupos de projetistas 

trabalham independentemente, tendo como meta gerar e depois desenvolver e avaliar a maior 

diversidade de idéias que for possível antes de fixar apenas uma solução para o projeto do 

produto.  

Storyboarding: Consiste em seqüências de imagens desenhadas em tabelas, papel u 

outro material que mostram a relação entre as ações do usuário e o que acontece com o 

sistema. Ajudam a que o projetista possa ver o potencial comportamento do sistema durante a 

utilização do produto (HASDOGAN, 1996). 

Prototipagem: A prototipagem modela o produto final e permite efetuar um teste 

sobre determinados atributos do mesmo sem necessidade da presença do produto final, 

significa testar fazendo um uso de um modelo.  
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Segundo a funcionalidade reproduzida tem-se: 

Prototipagem Horizontal: Os protótipos horizontais exibem um amplo espectro das 

características do produto, mas sem uma funcionalidade relativamente ampla. Esses tipos de 

protótipos se utilizam freqüentemente para avaliar as preferências dos usuários a respeito das 

interfaces, quando as funções reais e operativas ainda não têm sido implementadas. Esses 

protótipos permitem uma avaliação do projeto da interface, também da localização e 

acessibilidade de determinados aspectos e características, sem requerer o funcionamento real 

das funções que representa. 

Esta técnica se utiliza preferentemente nas etapas iniciais do processo de 

desenvolvimento, quando o trabalho sobre as funções reais do produto ainda não tem 

começado, mas o conjunto de características já é conhecido. 

Prototipagem vertical: Os protótipos verticais mostram a funcionalidade exata de um 

produto para uma pequena parte do conjunto completo. Todas as funções de um protótipo 

vertical imitam seus equivalentes reais tanto quanto for possível. 

Essa técnica é utilizada quando o projeto, para uma parte do produto em particular, 

está praticamente completo e merece a pena avaliá-lo. Porém, se algumas partes do produto 

ainda não estiverem prontas para o teste, é possível determinar certos problemas com alguma 

parte em particular, enquanto as outras se encontram ainda em etapas de desenvolvimento. 

Segundo a finalidade da reprodução tem-se: 

Prototipagem de alta fidelidade: A prototipagem de alta fidelidade é um método no 

qual o protótipo utilizado para o teste corresponde com a interface real, com a maior 

fidelidade possível.  
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Além de poder apresentar custos elevados, essa técnica pode ter o inconveniente de o 

protótipo ser melhor do que o produto final (RUDD, 1996), sendo que isso pode causar uma 

incorreta avaliação da usabilidade do produto.  

Pode se utilizar esta técnica quando ainda não se dispõe da interface real, normalmente 

em etapas iniciais de desenvolvimento. Quando se dispõe de pouco tempo e dinheiro para 

gastar e não é necessário recorrer à prototipagem de baixa fidelidade. Se a finalidade do 

protótipo for muito boa pode ser utilizado para testes quantitativos. 

Prototipagem de baixa fidelidade: A prototipagem de baixa fidelidade é uma 

maneira barata de proporcionar protótipos para sua utilização em testes e sessões de projeto 

participativo.Baixa fidelidade significa que os protótipos utilizados não têm o aspecto real da 

interface que se esta testando, embora eles operem da mesma maneira. Devido a que os 

protótipos de baixa fidelidade são baratos, tanto em termos de dinheiro como de tempo, é 

possível fazer um maior número de ciclos de teste ou mais protótipos. 

Os protótipos apresentam (VIRZI; SOKOLOV, 1996) uma maneira efetiva de predizer 

as preferências do usuário. Eles permitem a participação do usuário no processo de projeto, e 

a visualização de possíveis soluções de projeto e provocam inovação. 

Essa técnica é utilizada quando ainda não se dispõe da interface real, previsivelmente 

nas primeiras etapas de desenvolvimento. Sendo ideal quando se dispõe de pouco tempo e 

dinheiro para gastar e sempre que a informação proporcionada pelo usuário resulta de maior 

importância que a reunião de dados. 

Prototipagem rápida: Este método está associado à idéia de desenvolver diferentes 

conceitos propostos mediante protótipos, preparados para sua posterior avaliação. O 

desenvolvimento da simulação ou prototipagem do sistema futuro pode ser de grande ajuda, 

permitindo aos usuários visualizar o sistema (seu conceito) e informar sobre o mesmo, 
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podendo se utilizar para aclarar opções sobre os requisitos do usuário e/ou para especificar 

detalhes da interface do usuário que serão incluídos no sistema futuro. 

A produção de protótipos na fase de design permite que a engenharia se inicie quase 

em paralelo, reduzindo-se de forma significativa o tempo de desenvolvimento do produto. 

Deste modo, as tecnologias de prototipagem rápida fornecem o suporte necessário para a 

adaptação de uma estratégia de engenharia simultânea (AHRENS; VASCONCELLOS; 

PETRUSCH ET AL, 2007). 

Halliday (1995), também identificou três áreas de potenciais benefícios: 

1. -Lead Times reduzidos por componente e tempo de saída ao mercado. 

2. -Redução de custos, economias na manufatura direta e evitando erros. 

3. -Melhora na qualidade. 

Os produtos criados por este método apresentam uma alta fidelidade a respeito do 

produto final, podendo-se dar ao longo do ciclo de desenvolvimento todo. 

 

 

4.3.5 Avaliação 

 

 

Os projetos devem ser avaliados ao longo do desenvolvimento. A avaliação é uma 

atividade importante dentro do ciclo de desenvolvimento do produto, utilizada por duas razões 

principais: 

-Melhorar o produto como uma parte do processo de desenvolvimento, identificando e 

corrigindo os problemas de usabilidade. 

-Indagar se os usuários podem utilizar o produto com sucesso. 
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São exemplos de métodos usados nesta etapa: 

Pesquisas de satisfação: Segundo Kirakowski (1996), o questionário pode prover 

informação de: eficiência percebida, afetividade, controle, facilidade de aprendizagem e 

utilidade. As pesquisas do usuário subjetivas capturam impressões formadas pelo usuário, 

baseadas em suas experiências com um produto melhorado ou um novo protótipo. Isto pode 

ser alcançado com a aplicação de questionários ou mediante comunicação direta como eles.  

Incidentes críticos: Consiste em descrever os problemas na utilização do produto para 

obter informação que possa ser utilizada para retro-alimentação no desenvolvimento o 

melhora do produto (MACAULEY, 1995). 
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5 NORMA ISO 20282 

 

 

A seguir é apresentado de maneira breve o conteúdo das duas partes da norma ISO 

20282 publicadas em 2006. Como referências fundamentais deste capítulo estão as duas 

partes principais da norma ISO 20282 (ISO, 2006a e ISO, 2006b). 

 

 

5.1 Parte 1: Facilidade de operação de produtos cotidianos-Requisitos de projeto para o 

contexto de uso e as características do usuário. 

 

 

 Um número crescente de produtos de consumo de uso cotidiano inclui tecnologia de 

computação (hardware e software), tornando-os mais complexos. Os usuários necessitam 

entender como operar os produtos com a finalidade de beneficiar-se da funcionalidade que 

eles oferecem; conseqüentemente a usabilidade é um fator chave para determinar o sucesso de 

um produto. À medida que cresce a complexidade do produto, aumenta também o desafio 

para que o usuário possa entender como usar as diferentes funções do produto; por isto, para o 

fabricante pode ser difícil projetar suficiente quantidade de produtos "usáveis". 
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5.1.1 Escopo da norma  

 

 

A parte 1 da ISO 20282 fornece requisitos e recomendações para o projeto de produtos 

de uso cotidiano fáceis de operar. O termo facilidade de operação leva em conta conceitos de 

usabilidade concernentes à interface do usuário considerando as características relevantes do 

usuário e o contexto de uso.  

Esta norma tem o propósito de ser usada no desenvolvimento de produtos cotidianos, 

para os quais ela: 

-Define facilidade de operação. 

-Explica que aspectos do contexto de uso são relevantes. 

-Descreve as características da população de usuários alvo que podem influenciar a 

usabilidade. 

A norma ISO 20282 é aplicável aos produtos mecânicos ou elétricos; com uma 

interface que um usuário pode operar, direta ou remotamente, para obter acesso as funções 

providas. Esses produtos podem estar dentro de diferentes categorias, segundo a norma. Essas 

categorias são as seguintes: 

-Categoria de produtos de consumo que têm como objetivo ser adquiridos e utilizados 

por uma pessoa para uso pessoal em lugar de uso profissional. Por exemplo: relógios 

de alarma, furadeiras elétricas, fornos microondas. 

-Produtos utilizados em um ambiente de trabalho, mas que não fazem parte de 

atividades profissionais. Por exemplo: um forno a microondas em um escritório, uma 

máquina de café. 

-Produtos incluindo os software que suportam as principais metas do uso do produto. 
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-Produtos do tipo walk-up and use que fornecem um serviço para o público em geral, 

por exemplo, um caixa eletrônico. 

A norma não é aplicável a: 

-Produtos puramente físicos sem uma interface, como um martelo ou ferramentas 

manuais. 

-Produtos cuja aparência estética é o principal objetivo, por exemplo, relógios que 

estão na categoria de jóias, cuja função principal não é indicar as horas, mas sim servir 

como adereço estático. 

-Produtos que demandam um treinamento especial, habilidades específicas e/ou 

treinamento profissional como um ônibus de transporte. 

-Produtos que serão utilizados somente para atividades profissionais. Por exemplo, 

uma aparelhagem de dentista. 

 

 

5.1.2 Facilidade de operação 

 

 

A ISO 20282-1 define facilidade de operação como "a usabilidade da interface do 

usuário de um produto cotidiano quando é usado pelos usuários alvo para alcançar a meta 

principal (ou metas principais) suportada pelo produto". O foco no termo interfaces do usuário 

é para refletir a situação na qual, ao mesmo tempo em que existem muitos fatores que podem 

ter importantes efeitos na usabilidade, todos os produtos interativos terão uma interface para o 

usuário e a qualidade dessa interface pode ter efeitos significativos (negativos ou positivos) 

que facilitem ou impeçam o uso do produto e conseqüentemente sua adoção. 
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Facilidade de operação significa que os usuários devem ser capazes de alcançar suas 

principais metas, com os três requisitos seguintes: 

-Um alto índice de sucesso (eficácia de operação) 

-Tempos de tarefas aceitáveis (eficiência de operação) 

-Aceitáveis níveis de satisfação com a operação. 

Com o propósito de alcançar a facilidade de operação, o fator crucial é eficácia de 

operação, já considerando que as tarefas relacionadas com atingir as principais metas de 

utilização de produtos cotidianos são geralmente rápidas e de baixa complexidade, e, 

conseqüentemente, as melhorias em satisfação e eficiência geralmente não são de importância 

prática principalmente nos caso de produtos usados exclusivamente por um único usuário. 

Notar que nos casos de produtos que oferecem um serviço, por exemplo, venda de bilhetes de 

metrô, a eficiência de operação passa a ser importante uma vez que, se os usuários demoram 

muito tempo para executar as tarefas, o fornecimento do serviço fica prejudicado com a 

formação de filas, por exemplo. 

 

 

5.1.3 Requisitos para revisão e documentação 

 

 

Com a finalidade de desenvolver um produto cotidiano que cumpra com a 

característica de uma fácil operação, o contexto de uso e as características dos usuários 

precisam ser avaliados. 

A ISO 20282-1 identifica cinco etapas principais: 

 -Identificação da meta principal. 

 -Identificação de características dos usuários e avaliação da relevância delas. 
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 -Estabelecimento do efeito de cada característica. 

 -Garantia de que o projeto suporta as faixas de características relevantes. 

 -Revisão e conformidade. 

A figura 4 mostra um fluxograma do processo de projeto segundo a ISO 20282-1. 
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Revisão completa do 
projeto 

Figura 4. - Ciclo de projeto segundo a ISO 20282-1 



  49   

• Identificação da meta principal: Nesta etapa o objetivo é identificar a meta 

principal ou metas principais no uso do produto. Na maior parte dos casos existe 

apenas uma meta, que é a mais freqüente e/ou a mais importante meta que o 

produto pretende suportar. Essa meta está relacionada a atividades que necessitam 

ser executadas com o propósito de alcançar as metas. Por exemplo, para um caixa 

eletrônico a meta principal seria a realização de saques. 

A parte 2 da norma ISO 20282 fornece alguns exemplos de metas 

principais para determinados produtos.  

• Identificação de características e avaliação de relevância: Nesta etapa as 

características dos usuários que poderiam influenciar a facilidade de operação do 

produto e o principal contexto de uso devem ser identificadas. 

Por exemplo, para um caixa eletrônico, os possíveis usuários podem incluir 

idosos (aposentados) e conseqüentemente a visão da tela do caixa ou o tamanho 

das letras nas instruções e comandos nesta tela podem ser aspectos relevantes no 

projeto da interface. 

• Estabelecimento do efeito de cada característica: Os efeitos que podem ter as 

características físicas, psicológicas e sociais na facilidade de operação devem ser 

estabelecidos. A faixa de características do público alvo é identificada nesta etapa, 

essa faixa pode incluir pessoas, como os usuários mais velhos, cujas características 

físicas (por exemplo, força, visão, entre outros aspectos) estão próximas dos 

limites da faixa. As diferenças que possam ter um grande impacto na facilidade de 

operação podem ser estudadas com grupos separados de usuários. 

• Assegurar que o projeto suporta as faixas características relevantes: O projeto 

deve levar em conta cada grupo de usuários relevante e as características do meio 

ambiente identificado. Devem ser identificadas incertezas ou deficiências nos 
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aspectos a levar em conta na etapa de projeto. Quando existam incertezas nestes 

dois aspectos devem ser feitas avaliações com maior grau de profundidade. 

• Revisão e conformidade: Os grupos de usuários relevantes e as características do 

entorno devem ser revisados nesta fase, tanto para assegurar que as faixas de 

usuários sejam suportadas pelo projeto como para que os resultados sejam 

documentados. 
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5.2 ISO 20282 Parte 2: Método de teste para produtos do tipo walk-up-and-use 
 

 

A parte 2 da norma apresenta um procedimento e um método para poder testar a 

facilidade de operação de  produtos do tipo walk-up-and use. Neste item a referência 

bibliográfica fundamental é a norma ISO 20282 - Parte 2. 

 

 

5.2.1.Escopo 

 

 

Essa parte da ISO 20282 especifica um método de teste para predizer a facilidade de 

operação dos produtos do tipo walk up and use. 

Um produto do tipo walk-up and use é um produto de uso cotidiano que fornece um 

serviço para o público em geral. 

O propósito do teste é prover uma base para prever a facilidade de operação, incluindo 

as medidas de eficácia, eficiência de operação e a satisfação da população alvo no contexto de 

uso esperado. Desta maneira é possível avaliar se os objetivos da facilidade de operação são 

cumpridos, ou comparar produtos com versões prévias ou produtos concorrentes. 

O método de teste pode ser utilizado por: 

-Um fabricante, para testar se os requisitos de usabilidade têm sido alcançados. 

-Um fabricante, para fornecer evidência da facilidade de operação de um produto para 

potenciais compradores. 

-Um potencial comprador, para verificar se um produto reúne seus requisitos. 

-Um potencial comprador ou organização de testes, para comparar produtos 

alternativos. 
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5.2.2 Procedimento do teste 

 

 

Para medir a facilidade de operação são recomendadas na norma ISO 20282 as 

seguintes etapas: 

a.-Identificar o produto que vai ser testado. 

b.-Identificar o contexto de uso esperado ( usuários, tarefa e ambiente). 

c.-Verificar que o produto seja compatível com as características dos usuários alvo. 

d.-Decidir se deve testar um ou mais grupos. 

e.-Identificar que medidas são requeridas , se são requeridos valores para essas medidas ou se 

dois resultados serão comparados. 

f.-Selecionar a amostra, ou seja, o grupo de usuários que representa ao grupo de usuários alvo 

do produto. 

g.-Projetar um procedimento de teste que inclua um grupo de usuários representativo do 

grupo que se deseja avaliar,  utilizando os produtos para alcançar a principal meta de uso ou 

metas principais. 

h.-Medir a taxa de sucesso e, opcionalmente, o tempo das tarefas e a satisfação. 

i.-Calcular a eficácia de operação (porcentagem de sucesso) e, opcionalmente, a eficiência de 

operação  e a satisfação. 

j.- Preparar um relatório completo e/ou um pequeno resumo. 
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5.2.3 Método de teste 

 

Nesta etapa o produto e o contexto de uso são identificados para poder, finalmente, 

projetar o teste. São partes deste processo: 

• Identificação do produto: Identificar o produto e a versão que será testada e, 

se for apropriado, a organização responsável pela provisão dos serviços 

suportados pelo produto. 

• Especificação do contexto de uso: Especificar a meta de uso do produto, as 

tarefas e/ou atividades, o grupo de usuários e as características do ambiente. 

• Identificação das principais metas de uso do produto: A principal ou 

principais metas de utilização do produto têm de ser identificadas. Isto deve 

incluir as mais freqüentes e/ou importantes metas dos usuários que o produto 

tem a intenção de suportar. Considera-se que é possível que o usuário atinja 

essas metas quando o produto for operado corretamente. As metas devem ser 

expressas em termos das saídas pretendidas da tarefa, definidas 

independentemente dos meios pelos quais são alcançadas. 

• Identificação das atividades: As atividades que necessitam ser executadas 

com a finalidade de usar o produto para alcançar as metas principais devem ser 

identificadas. Deve estabelecer-se uma seqüência das ações esperadas para 

conseguir utilizar o produto. Essa informação é necessária para planejar o teste, 

mas não é incluída nas instruções de tarefas. 

• Especificar os usuários alvo ou os grupos de usuários que utilizam o 

produto atualmente: Esses usuários devem ser identificados. A ISO 20282-1, 

item 7 pode ajudar nesta tarefa. 
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Para cada grupo de usuários a ser incluído no teste deve conhecer-se quais são 

as características dos usuários que poderiam afetar a facilidade de operação do produto 

e quais características têm o grupo de usuários atual ou alvo. 

A identificação das características dos usuários pode incluir características 

físicas, psicológicas, sociais e usuários com necessidades especiais. 

• Especificar as características do ambiente: As principais características do 

ambiente no qual o produto é usado (ou tem por intenção ser usado) devem ser 

identificadas. Esses atributos do ambiente que podem ter efeitos significativos na 

eficácia com a qual as metas são alcançadas devem ser especificados.  

• Projeto do teste: Nesta etapa de aplicação da norma são tomadas as decisões que 

servem para delimitar o teste, tais como a escolha entre testar um ou mais grupos de 

usuários e a definição das medidas a serem tomadas. 

Decidir se testar um ou mais grupos: A faixa mais ampla possível de pessoas 

dentro da população esperada de usuários deve normalmente ser testada, mas, se 

algumas diferenças no contexto de uso ou nos grupos de usuários, supostamente 

tiverem um grande impacto na facilidade de operação, cada grupo de usuários ou 

contexto de uso pode ser testado ou analisado separadamente. 

Identificar medidas: Podem ser identificadas as medidas que são requeridas e/ou 

os valores que se deseja alcançar: 

a. Identificar quais medidas são requeridas 

-Medir eficácia de operação. 

-Estabelecer se são necessárias medidas de eficiência de operação e/ou 

satisfação com a operação. 

b. Identificar se há valores que se deve ou se deseja  alcançar (valores objetivo) 

para as medidas ou se dois ou mais resultados estão sendo comparados. 
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Especificar cenários de teste e condições: Um cenário de teste deve ser identificado 

para cada meta principal que tenha sido identificada. 

Para cada meta do teste, as circunstâncias associadas com o alcance destas 

devem ser identificadas, junto com uma maneira de monitorar a meta quando esta for 

alcançada. Sendo que o sucesso no alcance da meta é o critério utilizado, alguns 

métodos alternativos de operação, incluindo erros que são corrigidos, com a finalidade 

de alcançá-las, devem ser considerados como resultados positivos. 

Para possibilitar a medida do tempo, um critério de finalização da tarefa deve 

ser estabelecido. Tipicamente é realizar uma ação específica ou chegar a determinado 

estado. 

Recrutar uma amostra representativa de usuários: Uma amostra representando o 

grupo de usuários alvo do produto, o atual grupo de usuários ou o grupo de usuários 

que se deseja avaliar deve ser recrutado para tomar parte no teste. 

Deve-se decidir se o grupo de usuários pode ser dividido em diferentes 

categorias que terão impacto na facilidade de operação. 

Nesta etapa é importante decidir se irão ser testados usuários que por primeira 

vez utilizam o produto ou as pessoas com experiência prévia. Qualquer tipo de 

experiência de uso prévio e relevante, com produtos similares ou relacionados de cada 

usuário, deve ser registrado. 

A maior parte de características físicas e psicológicas (como força, capacidade 

visual, capacidades cognitivas) podem ser adequadamente representadas, se for 

necessário, através de variáveis demográficas como idade e educação. As principais 

exceções são experiência prévia relevante, conhecimento ou habilidades 

especializadas.  



  56   

Produto e equipamento: A versão do produto que será testada deve ser normalmente 

um modelo padrão. Se o teste é realizado antes que o desenvolvimento do produto 

esteja completo, a versão utilizada deve semelhar-se bastante ao produto final e 

qualquer área que seja diferente deve ser registrada. 

As avaliações devem ser feitas com o produto sendo utilizado/empregado em 

conjunto, com qualquer outro equipo que normalmente influencie sua utilização. 

No momento de começar o teste, o produto deve estar na configuração de 

defeito ou ser programado numa configuração típica. 

Ambiente do teste: O teste deve ser realizado em um ambiente que reflita tão 

próximo como seja possível o ambiente no qual o produto será utilizado. Se um 

laboratório de usabilidade é utilizado, condições normais de uso devem ser simuladas. 

E se o teste for feito no campo, um grupo controlado de usuários e tarefas deve ser 

analisado. 

Se o produto é normalmente usado em um ambiente estressante, isto deve ser 

reproduzido. 

Estabelecer um procedimento de teste: Um resumo escrito deve ser preparado para 

cada meta, contendo instruções que são apresentadas a cada usuário. Deve-se incluir 

uma descrição do cenário dentro do qual o teste está sendo feito e deve estabelecer a 

meta particular. Não devem ser feitas sugestões ou assistências sobre como alcançar as 

metas ou que dispositivos ou funções utilizar. 

Se for aplicável, as pessoas que conduzem o teste devem notar o tempo tomado 

para alcançar cada meta. Se o usuário alcançar o tempo máximo permitido sem atingir 

a meta, o teste deve ser detido. 
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• Mediadas: Deve ser medida obrigatoriamente a eficácia e, opcionalmente, a 

eficiência e a satisfação na operação do produto.  

 

 
5.2.4 Resultados do teste 

 

 

A norma ISO 20282 também especifica quais são os resultados as serem verificados 

nos testes de usabilidade.  

• Metas principais: Se existir mais de uma meta principal, os resultados devem ser 

dados separadamente para cada meta principal juntamente com um resultado para 

todas as metas. 

• Eficácia de operação: O resultado calculado deve ser a porcentagem de usuários 

que atingiu a meta com sucesso (taxa de sucesso), junto com o intervalo de 

confidência. Se há mais de uma meta, o resultado deve ser reportado como a 

porcentagem de usuários que alcançou com sucesso cada meta. 

• Eficiência de operação: O resultado reportado deve ser a média do tempo gasto 

pelos usuários que completaram com sucesso as metas especificadas. 

• Satisfação em operação: Os resultados reportados devem constituir a média da 

satisfação das pontuações na escala de satisfação para todos os usuários. No anexo 

E da norma, apresenta-se um modelo de escala para avaliar a satisfação do usuário. 
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5.2.5 Relatório 

 

 

Um relatório completo dos resultados deve ser preparado utilizando o formato que 

apresenta a norma no anexo F, incluindo, entre outras informações: 

a.-Quais grupos de usuários e metas têm sido testados. 

b.-Eficácia de operação total para essas metas. 

c.-Taxa de sucesso para cada meta se existir mais de uma meta principal. 

d-.São medidas: 

 -média ou mediana de o tempo tomado para cada meta. 

 -satisfação total. 
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6. APLICAÇÃO DA NORMA ISO-20282 

 

Neste capitulo é apresentada a aplicação do teste, segundo a ISO 20282. É identificado 

o produto e o contexto de uso. Finalmente é explicada a realização do teste e sobre quais são 

os resultados do mesmo.  

 Dado que a idéia é mostrar um caso didático de aplicação da norma, uma simulação do 

teste, e não fazer um estudo de avaliação de um produto estão sendo postos à margem 

aspectos estatísticos que em um estudo real precisariam ser levados em conta. Estes aspectos 

estatísticos referem-se desde tamanhos de amostras de grupos de usuários até tratamento dos 

dados colhidos nos testes. 

  

Produto 1: Discman 

 

 

Um discman é um produto de consumo já que é projetado para que seja adquirido e 

utilizado por indivíduos para o próprio uso pessoal em lugar de profissional. 

No teste de usabilidade do discman é utilizada a norma ISO-20282, parte 2. Essa 

norma é especialmente orientada a produtos de consumo do tipo walk-up and use. O discman 

não é um produto deste tipo, mas se considera que a norma é compatível com o produto de 

nosso estudo e são feitas as adaptações devidas para que esta parte da norma seja aplicável ao 

produto em questão. 

  Para esse produto, a medida mais importante de facilidade de operação é a eficácia, já 

que as principais metas na utilização envolvem tarefas que são de limitada complexidade.  
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6.1 Identificação do produto 

 

 

 O produto a estudar será um discman, marca GPX, modelo C3948. Na figura 5 são 

mostradas fotografias do discman e de sua interface de operação e monitoramento. 

 

 

 

Figura 5. - Fotografias do discman. 

 

 

 

 

6.2 Especificação do contexto de uso 
 

 

São identificados: a meta principal, as tarefas, o grupo de usuários e suas 

características bem como as características do meio ambiente. 
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6.2.1 Identificação da principal meta ou principais metas de uso do produto 

 

 

 A principal meta na utilização do discman é: 

Escutar uma música selecionada de determinado disco compacto. 

 

 

6.2.2 Identificação das tarefas 

 

 

 As seguintes são as atividades que necessitam ser executadas para usar o discman e 

alcançar a meta principal: 

-Colocar-se os fones.  

-Ligar o discman. 

-Localizar a faixa de música desejada.  

-Selecionar a faixa de música localizada. 

-Ajustar o volume. 
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6.2.3 Especificação do grupo de usuários e identificação de suas características 

 

 

 a. Características físicas 

 

 

 São importantes as características físicas que correspondem à visão e audição.  

A visão para identificar o número e o texto da musica que tem que ser localizada e 

selecionada, além de identificar os botões para executar as tarefas quando for necessário. 

A audição para receber o retroalimentação do aparelho durante as atividades como o 

ajuste de volume e a seleção da musica. 

Neste estudo de caso, considera-se que para a realização das atividades os usuários não 

devem ter importantes limitações nesses sentidos, o que se deve verificar antes do teste ser 

aplicado. 

Não são importantes habilidades biomecânicas como força, mas é esperado que a 

pessoa tenha destreza manual, o qual pode ser determinado por sua experiência em utilização 

de botões e controles similares. 

  

 

b. Características psicológicas e sociais  

 

 

Considera-se que a experiência com aparelhos como esses ou similares é importante. 
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Apesar de a identificação dos botões e conexões estar em idioma inglês não se 

considera relevante esta diferença lingüística devido à universalidade dos símbolos 

empregados e a experiência mencionada. 

 

 

 c. Necessidades especiais 

 

 

Considera-se que o produto não tem por objetivo ser usado por pessoas com 

características físicas, psicológicas ou sociais que sejam especiais. 

 

 

6.2.4 Especificação das características do ambiente 

 

 

De acordo com a identificação do ambiente de contexto de uso da norma ISO 20282-

parte 1, temos que podem influenciar significativamente a facilidade de operação do discman 

os seguintes fatores: 

-Ruído: O teste é feito na rua com condições de ruído correspondentes ao transito em hora 

ponta 

-Iluminação: Iluminação artificial. 

-Localização da pessoa: em pé.  
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6.3 Projeto do teste 
 

 

 É feita a escolha do grupo de usuários e a medida a ser tomada.. Logo são definidos o 

cenário e o ambiente do teste. E finalmente são apresentados os resultados e as conclusões do 

teste. 

 

 

6.3.1 Decisão de que grupo ou grupos de usuários serão testados 

 

 

Foi decidido testar um grupo de usuários "normais" com características segundo o 

analisado em 6.2.3, isto leva a uma amostra com pessoas de entre 12 a 45 anos de idade que 

representa ao publico alvo do produto em Peru, sem importantes deficiências auditivas, 

visuais ou de destreza manual. Com essas características em comum, tais pessoas são 

divididas em dois grupos: 

-Com experiência prévia em operação de discmans, em geral de qualquer marca ou 

modelo. 

-Sem nenhuma experiência em operação de discmans, mas com experiência na 

operação de aparelhos similares de áudio ou vídeo. 
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6.3.2 Identificação de medidas 

 

 

Dado que a meta principal identificada envolve tarefas de baixa complexidade, a 

medida principal é a eficácia na operação. Mas, com a finalidade de avaliar a norma foi 

decidido medir também a eficiência utilizando o tempo de tarefa e a satisfação, utilizando a 

escala do sorriso (KUNIN, 1955). 

 

 

6.3.3 Especificação do cenário do teste e as condições que indicam o sucesso no alcance 

da meta 

 

 

A instrução para a meta principal é: 

"Escutar a faixa número 12 do CD inserido no aparelho utilizando esse discman". 

A condição de sucesso é atingida depois de dar-se todas as seguintes condições: 

-O avaliador observa que o usuário coloca os fones. 

-O avaliador observa que a tela do aparelho é acesa. 

-O avaliador observa que no indicador do aparelho começa a incrementar o marcador da 

música. 

-É ajustado o volume pelo usuário (visualização por parte do avaliador da manipulação do 

controle de volume por parte do usuário). 
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6.3.4 Produto e equipamento 

 

 

Utiliza-se a seguinte configuração do produto para o início de cada teste do produto: 

-Fones conectados ao discman. 

-CD dentro do discman. 

-Volume ao mínimo. 

-Discman desligado. 

 

 

6.3.5 Resultados 

 

 

Finalmente foi testado o grupo de usuários (ver relatório completo no anexo B), 

apresentando-se a tabela 1: 

Grupo de usuários A  Grupo de usuários B  
Usuário N Taxa de 

sucesso  
Tempo de 

tarefa (min) 
Pontuação  
satisfação

Usuário N Taxa de 
sucesso  

Tempo de 
tarefa (min) 

Pontuação  
satisfação

1 100 0.9 1 9 100 0.8 2
2 100 1 2 10 100 2.5 1
3 100 2.1 1 11 100 1.4 2
4 100 0.6 1 12 0   -2
5 100 0.8 2 13 0   0
6 0   -1 14 100 1 2
7 100 1.8 1 15 0   0
8 100 0.7 0 16 100 1.8 1
%sucesso 87.5     %sucesso 62.5     
tempo médio   1.13   tempo médio   1.50   
Pontuação 
média     0.88

Pontuação 
média     0.75

 

Tabela 1 – Resultados do teste: discman 
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Produto 2: Câmera fotográfica 

 
 
 

De forma similar foi feito um teste de avaliação de facilidade de operação de uma 

câmera fotográfica cujo detalhamento está apresentado no Anexo B da dissertação e os 

resultados são apresentados na tabela 2: 

 
 
 
 

Grupo de usuários A  Grupo de usuários B 
Usuário N Taxa de 

sucesso  
Tempo de 

tarefa (min) 
Pontuação 
satisfação

Usuário N Taxa de 
sucesso  

Tempo de 
tarefa (min) 

Pontuação 
satisfação

1 100 1.8 1 9 0   -1
2 100 2.3 1 10 100 3.2 1
3 0   -2 11 0   -2
4 0   0 12 0   0
5 100 0.8 2 13 100 3.1 0
6 100 2 0 14 0   -2
7 100 2.9 0 15 0   1
8 0   -1 16 100 1.6 2
%sucesso 62.5     %sucesso 37.5     
tempo médio   1.96   tempo médio   2.63   
Pontuação 
média     0.13

Pontuação 
média     -0.06

 
 

Tabela 2 – Resultados do teste: câmara fotográfica 
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Figura 6 - Fotografias da câmara fotográfica digital 

 
6.3.7 Conclusões do teste 

 

 

Como era de esperar-se, o grupo A ou o grupo de usuários que já tinham experiência 

prévia na utilização do produto apresentou uma maior taxa de sucesso com respeito ao grupo 

B ou usuários sem experiência na operação do produto para ambos produtos. 

O grupo A também apresentou um tempo médio total menor ao do grupo B. 

A atividade que com maior freqüência determinou ou não o sucesso na operação do 

discman foi a tarefa de "selecionar a faixa", sendo então uma tarefa critica na qual é preciso 

tomar especial cuidado na etapa de projeto. No caso da câmara fotográfica foi a seleção do 

modo de operação e do zoom, estes sistemas representam uma possibilidade de melhora no 

projeto em quanto à facilidade de operação. 

O índice de satisfação do grupo A, para ambos produtos, apresentou-se maior do que o 

índice do grupo B, o qual pode refletir uma relação entre a taxa de sucesso e a satisfação. 

Finalmente, conclui-se que, em base aos resultados obtidos, a experiência é um fator 

influente na facilidade de operação do discman. 
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7. CONCLUSÕES DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Pode ser complexo aplicar rigorosamente a parte 1 da ISO 20282, já que em muitos 

países não se conta com os dados estatísticos de distribuição de algumas características 

demográficas ou físicas, sendo necessário fazer estudos com uma grande quantidade de 

pessoas com a finalidade de determiná-los. 

A parte 2 da norma se mostra útil para sua aplicação na comparação de produtos, de 

grupos de usuários dentro de determinados aspectos e características de uso, com indicadores 

quantitativos, sendo este um ponto forte de aplicação da norma 

A norma sugere a possibilidade de utilizar outras medidas quantitativas para medir a 

facilidade de operação, mas não especifica quais poderiam utilizar-se nem por qual o motivo. 

Outros tipos de indicadores ou medidas quantitativas que podem ser úteis são citados na 

literatura existente.  

A medida de eficiência pode levar a uma confusão, já que só leva em conta os tempos 

medidos dos usuários que tiveram sucesso no uso do produto. Isto pode levar a ter produtos 

com um baixo grau de eficácia mas com alto grau de eficiência, por exemplo apenas vinte 

usuários de um grupo de 100 conseguiu realizar a meta principal. A medida de eficiência será 

feita apenas com estes usuários, pouco importando o fato de que os demais fossem incapazes 

de usar os produtos corretamente, por mais tempo que tivessem disponível. 

A parte 1 da norma se apresentou como útil para identificar possíveis fatores do 

contexto e de características do usuário que possam influenciar na facilidade de operação dos 

produtos. 
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A norma não identifica níveis de taxa de sucessos, tempos médios ou níveis de 

satisfação para determinados tipos de produto. Sendo que isto seria muito útil para ter um 

indicativo da qualidade, em relação à facilidade de operação do produto. 

 A maior quantidade de bibliografia existente na área de usabilidade pertence às áreas 

de software e interface humano-computador (HCI), mas se considera possível aplicar esses 

conceitos em aspectos relacionados com outros tipos de produto como os de consumo. 

 A norma ISO 20282 apresentou-se útil para confirmar um pressuposto relacionado à 

facilidade de operação -a influencia da experiência na facilidade de operação de um produto e 

para avaliar um produto de consumo, com um procedimento de aplicação claro. 

Em relação aos objetivos propostos foi possível adaptar e apresentar conceitos de 

usabilidade mais relacionados com a interfase humano-computador ao campo de produtos de 

consumo. Também foram apresentadas as partes 1 e 2 da norma ISO 20282. 

Quanto ao objetivo de identificar os pontos fortes e fracos da norma, é recomendável 

tomar una amostra maior de produtos e circunstâncias a serem testados. 

 Finalmente, são sugeridos alguns temas que podem ser importantes a serem realizados 

no futuro: 

-Verificar a evolução da norma, publicação de outras partes e a evolução do uso da 

norma nos contextos de projeto de produtos. 

-Empregar a norma ISO 20282 em uma determinada linha de produtos similares, já 

com uma amostra representativa e com rigor estatístico para avaliar o desempenho da 

norma. 

-Pesquisar como a norma pode ser empregada em uma empresa que desenvolve 

produtos nos quais a usabilidade é importante e conferir se a ISO 20282 pode ser útil e 

com qual freqüência é aplicada no trabalho de desenvolvimento de produto nessa 

empresa.    
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ANEXO A-RELATÓRIO DO TESTE 

 

 

1 Relatório de teste segundo  ISO 20282-2 

 

Produto testado: 

 

Discman marca GPX, modelo C3948. 

 

Período de realização do teste: entre 15/06/2007-15/09/2007  

 

Teste realizado em: Lima- Peru. 

 

Data de preparação do relatório: 18/10/2007 

 

Preparado por: Ricardo Sánchez Gamarra, mestrando pela Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo. 

 

 
Contato: Ricardo Sánchez Gamarra. 

   Telefone (511) 4360244. 
   E-mail: ricardo.gamarra@poli.usp.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ricardo.gamarra@poli.usp.br
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2. Resumo executivo  

 

Foi testada a facilidade de operação de um aparelho discman, de marca GPX e modelo 

C3948. 

Ademais, os usuários foram divididos em dois grupos: o primeiro constituído de 

usuários com experiência na utilizaçao de discmans, e o segundo formado por usuários sem 

experiência na utilização de discmans, mas com experiência na utilização de produtos 

similares de audio ou video. 

Os testes foram feitos com 16 usuários de características consideradas normais.  

Foram determinadas as medidas de eficácia, eficiência e satisfação: 

Para o grupo A, a eficácia teve como resultado 87.5% para o produto,  a eficiência 

teve como resultados 1.13 min. para a utilização do produto e, finalmente, a satisfação 

resultou em un nível de 0.88 para o discman. 

Para o grupo B, a eficácia teve como resultado 62.5% para o produto,  a eficiência teve 

como resultados 1.50 min. para a utilização do produto e, finalmente, a satisfação resultou em 

un nível de 0.75 para o discman. 

 

 

3. Produto avaliado 

 

 

3.1  Descrição  do produto: 

 

Discman: 
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Marca: GPX 

Modelo: C3948 

Tipo: Digital 

Número de modos: 3 

Com tela digital 

Energia: duas pilhas, tipo AA de 1.5 V cada uma. 

Para atingir a meta principal no discman se considera o uso dos controles de: 

-Energia 

-Botões para seleção da música. 

-Botão de ativação da música ( “Play”) 

-Maçaneta para fixar o volume adequado. 

 

3.2 Contexto de uso 

 

A meta principal é: "Escutar a faixa número 12 do CD inserido no aparelho utilizando 

esse discman." 

-Iluminação artificial na rua. -Com a finalidade de testar o nível de facilidade de operação 

numa circunstância que poderia influenciá-lo.  

-Ruído.- O teste é feito em uma rua principal, sem nenhum ruído particularmente forte à  

exceção do ruído veicular.  

-O usuário em pé e com o produto nas suas mãos (sem apoio de uma mesa ou superfície para 

colocar o produto). 
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4 Método 

 

4.1. Participantes 

 

Características dos usuários escolhidos 

 

Foram considerados usuários com visão e escuta normal, apesar de que outras 

caraterísticas como: deficiência na visão, escuta e idade podem influir consideravelmente na 

facilidade de operação das pessoas que utilizam o produto. 

Tambem é garantida a habilidade manual dos participantes mediante a utilização, na 

sua experiência prévia,  de produtos com tamanhos similares aos botões e/ou controles. 

 

 

Grupos de participantes 

 

 

O teste foi feito  com  16 pessoas. Esta amostra foi dividida em dois grupos, com a 

finalidade de verificar a facilidade de operação do produto com usuários que já tinham 

utilizado o mesmo tipo de produto e com outros que nunca o tinham utilizado. 

-O primeiro, o Grupo A, formado por 8 pessoas que já tinham utilizado pelo menos uma vez 

produtos do mesmo tipo que o discman. 

-O segundo, o Grupo  B, formado por 8 pessoas que nunca tinham utilizado produtos do 

mesmo tipo. mas que tinham utilizado produtos similares de audio ou video.  

 Os participantes foram selecionados com as seguintes características: 
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-Faixa etária  entre 12 e 45 anos, que é a população alvo de usuários do aparelho mediante 

simples interrogação verbal à pessoa.  

-Sem problemas de audição, mediante simples interrogação verbal à pessoa.  

-Sem problemas de visão, mediante simples interrogação verbal à pessoa.  

-Com experiência na utilização de botões e controles do mesmo tipo que os  existentes nas 

máquinas, mediante simples interrogação verbal à pessoa.  

-A experiência na utilizacáo do tipo de  produto, segundo os grupos 1 ou 2, também foi 

verificada mediante simples interrogação verbal à pessoa. 

 

 

4.2 Contexto de uso do produto no teste 

 

Tarefa 

 

 

Para todos os testes a tarefa selecionada esteve vinculada a atingir a meta principal: 

escutar uma música determinada no discman. 

Para ter sucesso na tarefa principal tem que dar-se as seguintes atividades: 

-Colocar-se os fones.  

-Ligar o discman. 

-Localizar a faixa de música desejada.  

-Selecionar a faixa de música localizada. 

-Ajustar o volume. 
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O critério para dar por completada a tarefa com sucesso é a observação na tela do 

discman, por parte do observador, das indicações requeridas, além da comprovação do nível 

de volume posteriormente  à utilização do produto.   

 

 

Ambiente do teste 

 

 

O teste foi feito na rua , entre as 17:00 e 19:00 horas.  

Tendo-se ausência de chuvas ou circunstâncias climáticas que pudessem influenciar  

os resultados do teste. 

 

 

Especificações técnicas de equipamentos adicionais usados no teste 

 

 

Foi utilizado um cronômetro marca Z, modelo W, para a tomada dos tempos da tarefa. 

 

 

5. Projeto do experimento 

 

 

A magnitude mais importante a ser determinada é a eficácia, mas também foram 

medidas a eficiência e a satisfação do usuário. São definidas de acordo à ISO 20282-2  como: 
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-Eficácia.-É determinada pela percentagem de pessoas que conseguiram atingir a meta 

principal na utilização do discman.  

-Eficiência.-É determinada pela média dos tempos para realizar a tarefa principal com 

sucesso. Este tempo é medido desde que se pede ao usuário começar a tarefa até que o usuário 

desliga o aparelho. 

-Satisfação.-É determinada pela atitude do usuário durante a operação do produto, mediante a 

utilização da escala do sorriso de Kunin (1955) (apud ISO, 2006), segundo a seguinte figura: 

 

 

 

Figura 1 – Escala do sorriso 

 

Cada rosto corresponde aos valores de -2,-1, 0 , +1, +2. Neste sentido, o resultado da 

medida de satisfação é a média destes valores para cada usuário. São incluídos não só os que 

atingiram a meta com sucesso, mas também os que não conseguiram atingi-la. 

O tempo máximo para a realização da tarefa foi de 4 minutos. O tempo foi obtido em 

ensaios preliminares. 
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Instruções aos participantes 

 

 

As instruções dadas antes do teste, por escrito em uma cartilha e verbalmente,  aos 

participantes foram: 

 

-“A finalidade do teste é que você possa escutar com un nível de volume audível a música 

número 12 do CD inserido no discman”. 

-“A utilização deve ser a mais natural  que você faria de um produto. Apesar de que o tempo 

será medido pelo observador você deve atuar como se não tivese urgência em alcançar a 

menor quantidade de tempo. O produto e não voce é que está sendo testado”. 

-“Não será permitido fazer perguntas ao observador durante a realização do teste”. 

-“Você tem um tempo de cinco minutos para ler esta cartilha” 

-“Você tem um tempo de um minuto para ver o discman, sem ativar controle nenhum”. 

-“Você pode recorrer em qualquer momento a esta cartilha” 

 

No final do teste se apresentou a escala Kindler de satisfação e se deram as  seguintes 

instruções: 

-“Por favor, marque o rosto que se aproxime mais com seu grau de  de satisfação com a 

operação do aparelho” 
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Resultados 

 

A seguinte tabela apresenta os resultados obtidos para as diferentes magnitudes medidas: 

 

Grupo de usuários A  Grupo de usuários B  
Usuário N Taxa de 

sucesso  
Tempo de 

tarefa (min) 
Pontuação  
satisfação

Usuário N Taxa de 
sucesso  

Tempo de 
tarefa (min) 

Pontuação  
satisfação

1 100 0.9 1 9 100 0.8 2
2 100 1 2 10 100 2.5 1
3 100 2.1 1 11 100 1.4 2
4 100 0.6 1 12 0   -2
5 100 0.8 2 13 0   0
6 0   -1 14 100 1 2
7 100 1.8 1 15 0   0
8 100 0.7 0 16 100 1.8 1
%sucesso 87.5     %sucesso 62.5     
tempo médio   1.13   tempo médio   1.50   
pontuação 
médio     0.88

pontuação 
médio     0.75
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ANEXO  B-RELATÓRIO DO TESTE 

 

 

1.- Relatório de teste segundo ISO 20282-2 

 

Produto testado: 

 

-Câmara fotográfica, Marca Sony, Modelo Cybershot DSCW80 

 

Período de realização do teste: entre 15/06/2007 e 15/09/2007  

 

Teste realizado em: Lima- Peru. 

 

Data de preparação do relatório: 18/10/2007 

 

Preparado por: Ricardo Sánchez Gamarra, mestrando pela Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo. 

 

Contato: Ricardo Sánchez Gamarra. 

   Telefone (511) 4360244. 

   E-mail: ricardo.gamarra@poli.usp.br 

 

 

 

mailto:ricardo.gamarra@poli.usp.br
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2. Resumo executivo  

 

 

Foi testada a facilidade de operação de uma máquina fotográficas, marca Sony, 

modelo Cybershot DSC-W80. 

Ademais, os usuários foram divididos em dois grupos: o primeiro, com experiência na 

utilização de câmaras deste tipo, ou similares; o segundo,  sem experiência na utilização deste 

tipo de câmaras ou similares. 

Os testes foram feitos em 16 usuários de características consideradas normais.  

Foram determinadas as medidas de eficácia, eficiência e satisfação para os dois grupos 

de usuários. 

Para o grupo A, a eficácia teve como resultado 62.5% para a utilização do produto, a 

eficiência teve como resultado 1.96 min e finalmente, a satisfação resultou em un nível de 

0.13.  

Para o grupo B, a eficácia teve como resultado 37.5% para a utilização do produto, a 

eficiência teve como resultado 2.63 min e finalmente, a satisfação resultou em un nível de          

-0.06.  
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3. Produto avaliado 

 

 

3.1  Decrição  do produto: 

 

 

Câmara fotográfica: 

Marca: Sony 

Modelo: Cybershot DSCW80 

Tipo: Digital 

Tela eletrônica e visor de vidro. 

Zoom eletrônico 

Modos de operação: 10 

Para atingir a meta principal de uma câmara  neste teste se considera o uso dos controles de: 

-Energia 

-Zoom 

-Seleção do modo de operação 

Na visualização  da imagem, antes de tirar a fotografía, é permitido o uso do visor de 

vidro e o da tela eletrônica. 
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3.2 Contexto de uso 

 

 

A meta principal é tirar uma foto, a determinada distância,  de uma pessoa completa  

no mínimo tamanho possível. 

Para  a identificação do ambiente de contexto de uso,  os seguintes fatores do ambiente foram 

considerados: 

-Iluminação.- O teste é feito  com iluminação diurna. 

-Ruído.- O teste é feito em uma rua principal, sem nenhum ruído particularmente forte, à 

exceção do ruído veicular.  

 

 

4 Método 

 

 

A seguir é explicitado o método do teste. 

 

 

4.1. Participantes 

 

 

Características dos usuários escolhidos 
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Foram considerados usuários com visão e escuta normal para cobrir o objetivo de 

comparar, apesar de que características como: deficiência na visão, escuta e idade podem 

influir consideravelmente na facilidade de operação das pessoas que possuem tais 

características. 

Tambem é garantida a habilidade manual dos participantes mediante a utilização, na 

sua experiência prévia,  de produtos com tamanhos similares aos botões ou controles. 

 

 

Grupos de participantes 

 

 

O teste foi feito  com  16 pessoas que formaram dois grupos. 

-O primeiro, o Grupo A, formado por 8 pessoas que já tinham utilizado produtos do mesmo 

tipo   ou similares. 

-O segundo, o Grupo B, formado por 8 pessoas que não tinham utilizado produtos do mesmo 

tipo  ou similares. 

Essa similaridade está baseada basicamente na presença do zoom e a seleção do modo. 

Os participantes foram selecionados com as seguintes caraterísticas: 

-Faixa etária  entre 20 e 55 anos, verificado mediante  simples interrogação verbal à pessoa.  

-Sem problemas de audição, verificado mediante simples interrogação verbal à pessoa.  

-Sem problemas de visão, verificado mediante simples interrogação verbal à pessoa.  

-Com experiência na utilização de botões e controles do mesmo tipo aos existentes na câmara, 

mediante simples interrogação verbal à pessoa.  

-A experiência na utilização da câmara, segundo os grupos A ou B, também foi verificada 

mediante simples interrogação verbal à pessoa, com énfase no sistema de zoom e seleção de 

modo. 
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4.2. Contexto de uso do produto no teste 

 

 

Tarefa 

 

 

Para todos os testes a tarefa selecionada esteve direcionada a atingir a meta principal : 

tirar uma fotografía,  a determinada distância,  de uma pessoa completa no mínimo tamanho 

possível. 

A distância selecionada foi de 4 m. 

A pessoa tinha uma estatura  de aproximadamente 1.70 m. 

 

Para a máquina 1, o critério para dar por completada a tarefa com sucesso é olhando na 

tela a fotografia da pessoa no tamanho adequado. 

 

 

Ambiente do teste 

 

 

O teste foi feito na rua , entre as 9:00 e 15:00 horas.  

Teve-se ausência de chuvas e circunstâncias climáticas que podiam influenciar  os resultados 

do teste. 

Foi utilizado um cronômetro marca Z, modelo W, para a tomada dos tempos da tarefa. 
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5 Projeto do experimento 

 

 

A magnitude mais importante a ser medida é a eficácia, mas também foram medidas a 

eficiência e a satisfação do usuário. São definidas de acordo com a ISO 20282-2, as seguintes 

magnitudes: 

-Eficácia- É determinada pela percentagem de pessoas que conseguiram atingir a meta 

principal na utilização de cada máquina fotográfica.  

-Eficiência.- É determinada pela média dos tempos empregada para realizar a tarefa principal 

com sucesso. Este tempo é medido desde que se pede ao usuário começar a tarefa até que o 

usuário desliga a máquina. 

-Satisfação.- É determinada pela atitude do usuário com relação à operação do produto, 

mediante a utilização da escala do sorriso *(Kunin 1955 apud ISO)*, segundo a seguinte 

figura: 

 

 

 

Figura 1 – escala do sorriso 
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Cada rosto corresponde aos valores de -2, -1, 0 , +1, +2. Assim, o resultado da medida 

de satisfação é a média destes valores para cada usuário. São incluídos não só os que 

atingiram a meta com sucesso, senão também os que não consiguiram atingi-la. 

O tempo máximo para a realização da tarefa foi de 5 minutos. O tempo foi obtido em 

ensaios preliminares. 

 

 

Instruções aos participantes 

 

 

As instruções dadas antes do teste, por escrito numa cartilha e verbalmente,  aos participantes 

foram: 

-“A finalidade do teste é que você possa tomar uma foto da pessoa apresentada, com o 

mínimo de tamanho possível, deixando finalmente a máquina desligada”. 

-“A utilização deve ser a mais natural que vocé faria de um produto. Apesar do tempo ser 

medido pelo observador, você deve atuar como se não tivesse urgência em alcançar a menor 

quantidade de tempo. O produto e não voce é que está sendo testado”. 

-“Não será permitido fazer perguntas ao observador durante a realização do teste”. 

-“Caraterísticas como o flash da câmara já estão configuradas ”. 

-“A estética da fotografía não é importante para a realização do teste”. 

-“Você tem um tempo de cinco minutos para ler esta cartilha” 

-“Você tem um tempo de um minuto para visualizar a câmara, sem ativar controle nenhum”. 

-“Você pode recorrer em qualquer momento a esta cartilha” 

No final do teste se apresentou a escala Kindler de satisfação e se deram as  seguintes 

instruções: 
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-“Por favor, marque o rosto que se aproxime mais com seu grau de satisfação  com a operação 

da câmara ” 

   

 

 

Resultados 

 

 

A seguinte tabela mostra os resultados obtidos para as diferentes magnitudes medidas. 

 

 

 

Grupo de usuários A  Grupo de usuários B 
Usuário N Taxa de 

sucesso  
Tempo de 

tarefa (min) 
Pontuação  
satisfação

Usuário N Taxa de 
sucesso  

Tempo de 
tarefa (min) 

Pontuação  
satisfação

1 100 1.8 1 9 0   -1
2 100 2.3 1 10 100 3.2 1
3 0   -2 11 0   -2
4 0   0 12 0   0
5 100 0.8 2 13 100 3.1 0
6 100 2 0 14 0   -2
7 100 2.9 0 15 0   1
8 0   -1 16 100 1.6 2
%sucesso 62.5     %sucesso 37.5     
tempo médio   1.96   tempo médio   2.63   
pontuação 
médio     0.13

pontuação 
médio     -0.06

 

 

 

 

 


