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Projeto de IHC 
Parte 4 – Avaliação 

 
1. Exercício de Avaliação utilizando Think Aloud 
 
 A avaliação usando o método Think Aloud foi realizada com a participação de dois 
engenheiros agrônomos, os quais além de especialistas também são potenciais usuários do 
sistema proposto. Conforme planejamento da avaliação, o registro da avaliação foi feito 
através de gravação de voz, a qual foi controlado pelo próprio aplicador da avaliação 
(membro do grupo de desenvolvimento). 
 Antes que os usuários pudessem iniciar a interação com o sistema, uma breve 
explicação sobre a proposta foi feita aos mesmo, afim de sanar algumas duvidas quanto à 
operação básica do dispositivo tablet-pc e à forma como a avaliação deveria ser feita (ou seja, a 
necessidade de exprimir qualquer duvida, dificuldade, descoberta ou pensamento acerca da 
interação com o usuário). Além disso, para não inibir e comprometer os resultados da 
avaliação, procurou-se estabelecer um ambiente calmo, confortável e privado para que os 
usuários não se sentissem inibidos ou tensos com a situação. Desta forma, procurou-se 
conversar e descontrai-los um pouco antes, transmitindo segurança, simplicidade e clareza 
quanto aos objetivos desse tipo de avaliação. 
 Um outro detalhe importante, foi isolar os dois usuários, não permitindo que os 
mesmos trocassem experiências informalmente da interação, até que a avaliação com ambos 
fosse feita. Isso evitou que a experiência adquirida anteriormente por um usuário, interferisse 
nos resultados do outro (provocando insegurança, medo, otimismo, desconfiança, por 
exemplo ou até mesmo a colaboração por troca de experiência). 
 Abaixo são apresentados os principais resultados levantados após análise das 
gravações dos monólogos de cada usuário durante a avaliação: 
 

� interação com elementos que exigem apenas o clique se mostrou fácil e intuitiva 
(os usuários revelaram familiaridade com conceitos típicos de GUI como 
botões, caixas de combinação, barra de rolagem, caixas de seleção e campos de 
texto) 

� A seqüência de interações para atingir um objetivo se mostrou obscura em 
alguns cenários: para abrir a tela de ensaios VCU II por exemplo, ambos usuário 
tentaram inicialmente várias seqüências de cliques sobre o botão Ensaio VCU II 
e a linha correspondente ao ensaio desejado (como clique duplo sobre esse 
último duas vezes, ou clique sobre o botão VCU II após escolha do ensaio) 
antes de  perceberem a necessidade de clica no botão "abrir ensaio" para que a 
operação fosse completada. 

� O botão Ajuda AVSOJA, levou à interpretação errônea e frustração em um dos 
casos, onde o usuário, querendo saber mais sobre como operar a interface, 
recorreu a esse botão, enquanto sua função era prover uma seção para esclarecer 
dados técnicos a respeito de experimento com soja. 

� Os usuários manifestaram contentamento em ambos os caso, com o uso de 
combobox para campos onde os valores eram pré-estabelecidos. 

� Um dos usuários adotou a estratégia de apenas marcar palavras chaves no 
campo de comentários, alegando dificuldade e demora no uso do teclado do 
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tablet pc para esse fim. 
� Uma falha grave e reclamada várias vezes pelos usuários foi quanto ao botão 
para retorno à tela inicial. Após preenchimento das telas, demoravam localizar o 
botão de retorno e alegaram que a disposição e desenho do mesmo remetia a 
um adorno (logotipo) na tela,  e não a um botão. 

 

2. Exercício de Avaliação utilizando Percurso Cognitivo 
 
A avaliação de percurso cognitivo foi feita por dois mestrandos em ciência da 

computação. A avaliação seguiu os parâmetros pré-estabelecidos no planejamento. Desta 
forma, antes que cada avaliador pudesse executar o percurso cognitivo sobre o sistema, 
foram-lhes apresentados o protótipo, os recursos disponíveis pelo sistema, a lista de tarefas a 
ser executada e o perfil do usuário a ser simulado. Com base nos resultados obtidos, cada 
avaliador construiu uma estória fictícia de sucesso e de fracasso, relatando o que aconteceu 
em cada um dos casos para o usuário simulado. 
 
Os resultados são apresentados a seguir: 
 
Avaliação A - Marllos Paiva Prado 
Perfil do avaliador: Mestrando em Ciências da Computação pela USP-São Carlos. 
 

História de Fracasso 
 

Jonas é um técnico agrícola sem muita experiência em informática. Nunca trabalhou 
com um tablet pc e se sente responsável pelo manuseio correto do aparelho, com medo que 
uma operação errada possa estragá-lo. 

O Técnico Agrícola deseja cadastrar um local no sistema. Para tanto clicou no botão 
“Cadastrar/Configurar locais e Variedades”. Ao abrir a tela, Jonas preencheu os campos 
cidade estado e país e clicou no botão cadastrar local. Entretanto não obteve nenhuma 
mensagem confirmando o cadastro de local, apesar do mesmo ter sido cadastrado. Como 
não percebeu o cadastro, repetiu o processo várias vezes até perceber que o cadastro estava 
sendo feito várias vezes. Neste ponto, duas observações: primeiro, a interface não provê 
feedback para confirmação de operações, o que deixa o usuário inseguro de suas ações; 
segundo, o sistema deveria prover um tratamento informando se um mesmo cadastro já foi 
feito e dando a opção do usuário reeditá-lo ou descartá-lo. 

Na tarefa de adicionar um novo bloco de cruzas, Jonas procede, preenchendo o 
campo local, o ano da safra e ao se deparar com o campo “Nro Cruza”, o mesmo não 
compreende o rótulo do campo, pois fica em dúvida se este significa o número de vezes que 
o cruzamento será feito, ou um número que deve ser atribuído ao cruzamento. Nesse ponto, 
talvez coubesse a colocação de um tooltip explicativo, um botão de ajuda, ou simplesmente a 
reformulação do texto do rótulo. Prosseguindo na tarefa, o usuário completa o 
preenchimento dos demais campos e ao término, clica no botão próximo, imaginando 
alguma outra seqüência de campos para serem preenchidas. Entretanto o botão remete a 
uma nova tela para preenchimento de outra cruza, o que não era desejado. Mais uma vez, o 
rótulo do botão não foi explícito (talvez algo como “inserir nova cruza” fosse mais 
adequado). 
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 Na execução da última tarefa, Jonas executa os passos para acessar a tela de ensaios 
VCU II, onde depara-se com vários campos. Acostumado com o preenchimento da planilha 
impressa, tenta seguir a ordem antiga de preenchimento, já que para isso estabeleceu uma 
rotina. Ao se deparar com os vários campos num novo layout, o mesmo se sente um pouco 
perdido e demora achar os campos que gostaria de preencher primeiro. Resolve então seguir 
a ordem proposta no layout. Preenche todos os campos e ao atingir o final, clica no botão 
“Sobre AVSOJA” por engano, por estar localizado no canto inferior direito, onde 
tipicamente deveria estar o botão de confirmar. Nesse ponto duas observações: primeiro, o 
ideal seria aproveitar a ordem dos campos na antiga planilha impressa e organizá-los no 
novo layout da esquerda pra direita e de cima para baixo, aproveitando o padrão de leitura 
ocidental. A numeração nos rótulos dos grupos de campos também facilitaria a localização e 
orientação para o preenchimento; segundo, o botão “Sobre AVSOJA” representa 
informação secundária no escopo da tarefa e não deveria assumir a posição e o tamanho de 
destaque que tem atualmente. Talvez o ideal fosse omiti-lo, ou colocá-lo em uma posição 
que não confunda ou desvirtue a atenção do usuário. 

Caso de sucesso 
 

Regina é uma engenheira agrônoma e tem bastante familiaridade com dispositivos 
portáteis como celulares, PDAs etc. Não se sente desconfortável com o uso de tablet-pc, 
apesar de nunca ter trabalhado com um. 

Regina desejava cadastrar um novo local e para isso clicou no botão 
“Cadastrar/Configurar Locais e Variedades”. Quando teve acesso à tela, percebeu uma 
tabela com os locais de ensaios já cadastrados e procurou se o local que ela desejava 
cadastrar já estava lá. Como não estava, preencheu todos os campos requeridos e clicou em 
cadastrar. Apesar de nenhuma informação de feedback lhe ser apresentada, Regina estava 
atenta à tabela subjacente com os locais de ensaios já cadastrados e percebeu que uma nova 
linha com o local que ela cadastrou foi inserida, admitindo sucesso na execução da tarefa. 

Na execução da segunda tarefa, Regina procedeu com os passos necessário para 
atingir a tela de Bloco de Cruzas. Preencheu todos os campos, inclusive “Nro Cruza” onde 
ela admitiu ser um número atribuído àquele cruzamento já que para ela era a semântica 
lógica e familiar nesse contexto. Ao término do preenchimento, Regina percebeu o botão 
“Adicionar Cruzamento” no canto esquerdo da tela e deduziu que se o mesmo estava 
presente naquele momento na tela, é porque não havia mais campos a serem preenchidos. 
Regina clicou no mesmo e deu a tarefa por sucedida. 

Na terceira tarefa, Regina seguiu os passos para abrir a tela de “ensaios VCU II” e ao 
atingir a mesma, notou os vários campos presentes na tela. Antes de começar a preencher 
deu uma lida superficial nos campos e opções de preenchimento que teria a sua disposição e 
organizou mentalmente qual orientação de preenchimento iria seguir para aproveitar a rotina 
de observação que estava acostumada. Feito isso, iniciou o preenchimento e ao concluí-lo, 
revisou um por um todos os campos da tela, afim de verificar se algum havia sido esquecido. 
Em seguida, procurou o botão para confirmar o cadastro dos dados e não clicou no botão 
“Sobre AVSOJA” por já ter percebido o mesmo naquela mesma posição em todas as outras 
telas do sistema. Regina confirmou a operação e admitiu que a tarefa esta concluída. 
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Observações 

 
A disposição dos botões para confirmação, remoção e cancelamento das operações 

realizadas em cada tela carece de uma padronização de forma a tornar a interação 
consistente.  

Além disso, a permanência dos três botões no canto inferior da tela, torna a interface 
poluída com informações secundárias, o que desvia a atenção do usuário podendo confundi-
lo.  

Uma sugestão extra seria colocar um botão para “limpar tudo” nas telas em que uma 
grande quantidade de dados deva ser preenchida, já que realizar essa tarefa campo por 
campo em um tablet-pc pode ser demasiadamente cansativo e enfadonho. 
 

3. Exercício de Avaliação utilizando Avaliação Heurística 
 

Um questionário foi aplicado a três avaliadores distintos para avaliação Heurística. As 
perguntas foram baseadas nas premissas estabelecidas no plano de avaliação. Abaixo os 
principais erros apontados estão categorizados decrescentemente quanto à gravidade. 
 
Gravíssimo: 

• O layout não apresenta uma estrutura padrão e consistente para botões de uso 
corriqueiro em suas telas. 

• A seqüência de interação para acessar a tela de uma determinada fase do ensaio não é 
muito clara/intuitiva. 

• Informações secundárias ganham foco em detrimento às informações principais em 
algumas telas. 

• O usuário não tem feedback para ações importantes sobre o sistema. 
 
Grave 

• Alguns rótulos de campos são pouco intuitivos. 

• Não existe botão de atalho para funções básicas (limpar tudo, por exemplo). 

• A interface não dispõe de atalho para acessar diretamente uma fase estando em outra. 

• O botão de ajuda não fornece ajuda quanto ao uso do sistema (apenas informações 
específicas do ensaio). 

 
Moderado 

• A interface não explora uso de contraste e cores para diferenciação entre seus 
elementos visuais. 

• A descrição dos elementos da interface é pobre em símbolos (o usuário é obrigado a 
aprender e familiariza-se com as funções da interface baseando-se em rótulos e 
textos, na maioria dos casos) 

 
Pouco relevante 

• O sistema não permite customização da interface pelo usuário. 
 

Todos os erros classificados como gravíssimos comprometem a interação do usuário 
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com o sistema e deverão ser corrigidos antes da implementação. Dentre os erros apontados 
como graves, pode-se dizer que o primeiro se deve a uma consideração errônea feita de que 
todos os usuários conheceriam bem o domínio e estariam familiarizados brevemente com o 
preenchimento dos campos. O segundo e terceiro erros graves identificados, são 
conseqüência da despreocupação em implementar recursos “facilitadores” durante a fase de 
prototipação, imaginando-se que os mesmos seriam equivalentes a detalhes e, portanto 
desnecessários. O quarto e último erro apesar de grave é na verdade incompleto, pois as 
informações disponíveis na tela de ajuda são relevantes, mas é necessário colocar também 
informações relativas ao uso da aplicação. 
 Os erros moderados são erros bastante característicos da atividade de prototipação, 
na qual não existe uma preocupação focada em elementos didáticos e/ou estéticos, como os 
requerido pelos erros apontados. 
 O fato do sistema não poder ser customizado pelo usuário foi classificado como 
pouco relevante, porque não é escopo do projeto e exige um estudo mais aprofundado na 
medida em que facilita por um lado, permitindo ao usuário, por exemplo, dispor os campos 
de preenchimento em uma determinada ordem, mas por outro vai de encontro à 
padronização o que pode não ser desejado. 
 

4. Recomendações 
 

• Deve-se buscar uma seqüência de interação com o mínimo de cliques possível para que o 
usuário alcance a tela ou operação desejada. 

• As informações de feedback  para as operações devem não só serem fornecidas, como claras e 
livres de ambigüidade. 

• Alguns campos precisam ter seus rótulos reformulados. 

• A disposição dos campos e botões precisa ser padronizada mantendo consistência entre as 
diferentes telas. 

• Os elementos de interface secundários devem ser omitidos ou colocados em uma posição e 
escala de pouca evidência. 

• Inserir elementos de atalho e ícones gráficos  (estes últimos tomando-se o cuidado para não 
poluir visualmente o layout). 

 

5. Críticas ao Plano de Avaliação 
 

• Necessidade de amplicação da avaliação Think Aloud com mais usuários de outras 
categorias envolvidas. 

• Disponibilidade de um protótipo mais completo e refinado 

• Os métodos de avaliação deveriam focalizar mais aspectos de ergonomia e segurança 

• O custo e a admiração pela novidade do uso de um tablet-pc causam admiração e 
insegurança em alguns usuários, afetando um pouco a qualidade da avaliação. 


