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RESUMO 
 
O desenvolvimento de um software que preze pela qualidade, exige avaliações 
constantes a fim de identificar erros e problemas nas funcionalidades e nas 
interfaces dos produtos. Estes, por sua vez, podem comprometer a experiência em 
uso do sistema, levando a obsolescência. Para evitar isso, essa pesquisa tem como 
objetivo desenvolver uma ferramenta de avaliação de usabilidade por meio de 
questionários e que utilize a Escala Visual Analógica (EVA), utilizando para isso os 
conceitos da Interação Humano Computador (IHC), usabilidade e métodos de 
avaliação de usabilidade. A metodologia utilizada foi por meio de uma pesquisa, 
explicativa, exploratória e bibliográfica, dividida em duas etapas onde a primeira 
etapa consistiu na revisão bibliográfica dos conceitos relacionados ao tema e ao 
levantamento do escopo do produto e a segunda etapa consistirá na aplicação dos 
conceitos oriundos da Engenharia de Software e a implementação da ferramenta. 
Como resultados foram definidos os requisitos dessa ferramenta bem como uma 
proposta de cronograma de implementação dela.  Foi identificado que requisito 
essencial para realizar uma avaliação de usabilidade é pela aplicação do 
questionário Escala de Usabilidade do Sistema (SUS). 
 
Palavras-chave:  IHC. Ferramentas de avaliação de usabilidade. Questionários. 
Escala Analógica Visual.



 

 

ABSTRACT  
 
The development of software that values the quality requires constant reviews to 
identify errors and problems in functionality and interfaces of the products. These, in 
turn, can compromise system user experience, leading to obsolescence. To avoid 
this, this research aims to develop a usability assessment tool through 
questionnaires and using the Visual Analogue Scale (VAS), making use of the 
concepts of Human Computer Interaction (HCI), usability and evaluation methods 
usability. The methodology used was through a survey, explicative, exploratory and 
bibliographic, divided into two stages where the first stage consisted of a literature 
review of the concepts related to the theme and the lifting of the product scope and 
the second stage will be the implementation of concepts from Software Engineering 
and implementation tool. The results were defined the requirements of this tool as 
well a proposal for implementation schedule it. It was identified that an essential 
requirement to conduct a usability evaluation is the application of the questionnaire 
System Usability Scale (SUS). 
 
Key-words: HCI. Usability evaluation tools. Questionnaires. Visual Analogue Scale.



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1. Escala Visual Analógica (EVA). .................................................................. 49 

Figura 2. Exemplo de escala Likert. .......................................................................... 50 

Figura 3. Diagrama de caso de uso do Sistema........................................................ 63 

Figura 4. Arquitetura do sistema diagrama de classe e o modelo MVC. ................... 65 

Figura 5. Cronograma de atividades na produção da ferramenta de avaliação 
usabilidade. ............................................................................................................... 67 



 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 – Cronograma de atividades da primeira etapa. ......................................... 14 

Tabela 2 – Cronograma de atividades da segunda etapa. ........................................ 16 

Tabela 3 – Princípios da interação a objetos propostos por Nielsen. ........................ 20 

Tabela 4 – Usabilidade segundo modelos de qualidade ordenados por ano de 
publicação. ................................................................................................................ 22 

Tabela 5 – Descrição das características de usabilidade segundo modelos de 
qualidade e por (NIELSEN, 1993). ............................................................................ 24 

Tabela 6 – Recomendações de Melhoria de Usabilidade. ......................................... 25 

Tabela 7 – As 8 características do Modelo de qualidade de produto da SQUARE. ... 29 

Tabela 8 – Sub-características ou metas de usabilidade do Modelo de qualidade de 
produto se software SQUARE. .................................................................................. 30 

Tabela 9 – Classificação dos métodos de avaliação de usabilidade em relação a 
dimensão de participação do usuário e da implementação da interface. .................. 33 

Tabela 10 – Descrição dos Métodos de inspeção de usabilidade. ............................ 34 

Tabela 11 – Plano detalhado de testes questões a serem respondidas. ................... 35 

Tabela 12 – Descrição das etapas da avaliação do método de teste de usabilidade.
 .................................................................................................................................. 35 

Tabela 13 – Tipos de questionários padronizados de usabilidade pós-estudos ........ 39 

Tabela 14 – Questionário de avaliação de usabilidade (SUS). .................................. 42 

Tabela 15 – Recomendação de melhoria de usabilidade baseado no SUS. ............. 43 

Tabela 16 – Questionários Padronizados Pós-Tarefas .............................................. 45 

Tabela 17 – Marcadores/Escala do SMEQ ................................................................ 46 

Tabela 18 – Outros tipos de questionários não padronizados de usabilidade. .......... 48 

Tabela 19 – Formas de representar as escalas em interação humana- computador 
associando o tipo escala a uma representação de Widgets...................................... 51 

Tabela 20 – Critérios de seleção de questionário. ..................................................... 52 

Tabela 21 – Delimitação do problema. ...................................................................... 54 

Tabela 22 – Características e requisitos da ferramenta de avaliação de usabilidade 
para necessidade 1. .................................................................................................. 55 

Tabela 23 – Características e requisitos da ferramenta de avaliação de usabilidade 
para necessidade 2 ................................................................................................... 56 

Tabela 24 – Características e requisitos da ferramenta de avaliação de usabilidade 
para necessidade 3. .................................................................................................. 56 

Tabela 25 – Classificação, Priorização e Associação dos Requisitos ....................... 60 

Tabela 26 – Template de Caso de Uso (UC) ............................................................. 62 



 

 

LISTA DE SIGLAS 
 

ASQ – Questionário Pós Cenário 

AVA – ambiente virtual de aprendizagem 

EVA – Escala Visual Analógica 

IHC – Interação Humano-Computador 

NRS – Escala de Estimativa Numérica  

PSSUQ – Questionário de Usabilidade de Sistemas Pós Estudos 

QUIS – Questionário para Satisfação e Interação com o Usuário 

RUP – Processo Unificado Racional 

SEQ – Questões Simples e Fáceis 

SMEQ – Questionário de Esforço Mental Subjetivo 

SQUARE – Requisitos e Avaliações da Qualidade de Produto de Software 

SUMI – Inventário de Medição e Usabilidade de Software 

SUS – Escala de usabilidade de sistema 

VRS – Escala de Categorias Verbais ou Visuais 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 10 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO ................................................................................................ 12 

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA ........................................................................................ 13 

1.3 OBJETIVOS ............................................................................................................... 13 

1.3.1 Objetivo Geral ..................................................................................................... 13 

1.3.2 Objetivos Específicos .......................................................................................... 13 

1.4 METODOLOGIA ........................................................................................................ 13 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO .............................................................................. 17 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................. .................................................................. 18 

2.1 INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR (IHC) .......................................................... 18 

2.1.1 Princípios de Design ........................................................................................... 20 

2.2 USABILIDADE ........................................................................................................... 21 

2.2.1 Recomendações de usabilidade .......................................................................... 25 

2.3 SQUARE .................................................................................................................... 27 

2.3.1 Modelo de qualidade de produto de software ISO/IEC 25010 ............................. 28 

2.4 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE ................................................................................. 31 

2.4.1 Métodos de Avaliação de Usabilidade ................................................................. 32 

2.4.1.1 Inspeção de usabilidade ............................................................................... 33 

2.4.1.2 Teste de usabilidade ..................................................................................... 34 

2.4.1.3 Experimento controlado ................................................................................ 36 

2.4.1.4 Método interpretativo .................................................................................... 36 

2.5 QUESTIONÁRIOS ..................................................................................................... 37 

2.5.1 Questionários Padronizados de Usabilidade ....................................................... 37 

2.5.2.1 Questionário para satisfação e interação com o usuário (QUIS) ................... 38 

2.5.2.2 Inventário de medição e usabilidade de software (SUMI) ............................. 40 

2.5.2.3 Questionário de usabilidade de sistemas pós-estudos (PSSUQ) .................. 40 

2.5.2.4 Escala de usabilidade de sistema (SUS) ...................................................... 41 

2.5.2 Questionários Pós-Tarefa .................................................................................... 44 

2.5.2.1 Questionário Pós Cenário (ASQ) .................................................................. 45 

2.5.2.2 Questões Simples e Fáceis (SEQ) ............................................................... 45 

2.5.2.3 Questionário de Esforço Mental Subjetivo (SMEQ) ...................................... 46 

2.5.3 Outros questionários não padronizados .............................................................. 46 

2.5.3.1 TOWABE - Uma Ferramenta para Avaliação de Usabilidade em Aplicações 
para Web ................................................................................................................. 46 

2.5.3.2 ErgoList ........................................................................................................ 47 



 

 

2.6 ESCALAS DE MEDIDAS ........................................................................................... 48 

2.6.1 Escala Visual Analógica (EVA) ............................................................................ 49 

2.6.2 Escala Likert ........................................................................................................ 50 

2.7 FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DE USABILIDADE ............................................ 51 

3 ESCOPO DO PRODUTO ................................................................................................. 54 

3.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA ................................................................................ 54 

3.2 ELICITAÇÃO DOS REQUISITOS............................................................................... 54 

3.2.2 Classificação, Priorização e Associação dos Requisitos...................................... 59 

3.2.2 Especificação de Casos de Uso (UC).................................................................. 61 

3.2.3 Arquitetura do Sistema ........................................................................................ 64 

4 PROPOSTA DE TRABALHO E CONSIDERAÇÕES FINAIS ..... ...................................... 66 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................ ............................................................ 68 

APÊNDICE A - Casos de Uso (UC) da Ferramenta de Ava liação de Usabilidade .......... 71  

ANEXO: Norma SQUARE (condensada) .................. ........................................................ 85 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

Cada vez mais os softwares são essenciais para a execução das atividades 

de uma organização e do cotidiano das pessoas, tanto no auxílio e execução de 

suas tarefas pessoais quanto nas profissionais e está presente, também, em 

celulares, tevês, geladeiras e outros objetos (BARBOSA; SILVA, 2010).  

Hoje, muitas pessoas interagem com algum tipo de software, mas essa 

interação nem sempre é utilizada de forma que o usuário consiga suprir suas 

necessidades, por causa dos seguintes problemas: a complexidade de uma 

interface, uma fraca intuitividade e abstração de uso, baixo desempenho entre 

outros. Esses problemas fazem com que as pessoas tenham receio de usá-lo e 

explorá-lo, levando muitas vezes ao descarte pela dificuldade encontrada. É certo 

que as pessoas não gastam seu tempo com um software que tenha tantos 

problemas como alguns desses apresentados (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003). 

Esses problemas são objetos de estudo da área de Interação Humano-

Computador ou Interação Homem Máquina (IHC) que atua com alguns desafios do 

desenvolvimento de software como o da alta qualidade na interação que um 

software deve possuir. Há diversas características a se levar em conta em um 

produto de software como a confiabilidade, a portabilidade, a manutenibilidade, a 

usabilidade entre outras.  

A usabilidade é uma característica de qualidade importante e tida como 

essencial no modelo de padrão de qualidade de software: Requisitos e Avaliações 

da Qualidade de Produto de Software (SQUARE). Uma boa usabilidade implica em 

um design intuitivo e atraente e de fácil uso, essas são algumas sub-características 

de qualidade de software no contexto de usabilidade (BARBOSA; SILVA, 2010 E 

ROCHA; BARANAUSKAS, 2003).  

Verificar se as características e sub-características de qualidade 

especificadas nos modelos de qualidade de software estão presentes nos produtos 

não é uma tarefa fácil, mas é essencial para dar certeza quanto à qualidade de um 

produto. É nesse contexto que surge a necessidade de avaliação de produto de 

software.  

A avaliação de um produto de software é uma tarefa de grande importância, 

pois ela visa coletar informações úteis sobre um projeto ou produto em relação as 
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suas funcionalidades, e também visa estimar o sucesso ou insucesso das hipóteses 

que os projetistas pensam sobre a solução que está propondo ou o erro que estão 

corrigindo (SOUZA et al., 1999). Apesar disso, avaliação é também uma tarefa 

essencial no processo de desenvolvimento de software, principalmente quando ela 

mantém o processo centrado nos usuários, pois assim, ela possibilita atender as 

necessidades deles.  

Na área de IHC, avaliar a usabilidade de um software é uma atividade de 

fundamental importância porque o desenvolvimento de um software que preze pela 

qualidade em uso exige avaliações constantes com a finalidade de identificar 

problemas na interface que possam vir prejudicar a experiência do usuário 

(BARBOSA; SILVA, 2010). Conhecer critérios de qualidade e seguir processos de 

desenvolvimento e aplicar métodos de avaliação como questionários, avaliações 

heurísticas, inspeções, prototipação e outras, criam produtos de software adequados 

de alta qualidade.  

Dentre os itens envolvidos no planejamento de uma avaliação está a escolha 

de algum método de avaliação. Os métodos de avaliação podem ser feitos com 

especialistas e/ou com usuários.  Dentre os métodos de avaliação mais utilizados 

estão aqueles que utilizam questionários (RAMOS, 2011). Os questionários servem 

para obter informações dos usuários e podem ser impressos ou online (BARBOSA; 

SILVA, 2010).  

Há vários tipos de questionários, como o Questionário para Satisfação e 

Interação com o Usuário (QUIS), Inventário de Medição e Usabilidade de Software 

(SUMI), Questionário de Usabilidade de Sistemas Pós Estudos (PSSUQ). Cada um 

deles utiliza uma escala de medida que serve para medir uma característica 

subjetiva especificada nos itens de avaliação dos questionários e objetiva quantificar 

um item em avaliação (SAURO; LEWIS, 2012).  

Há na literatura uma escala chamada de Escala Visual Analógica (EVA) muito 

utilizada em questionários da área médica. Ele serve também para quantificar com 

uma certa precisão o valor de alguma medida subjetiva. Um exemplo de utilização 

da escala foi em um experimento para medir a quantidade de zumbido do ouvido de 

alguns pacientes. Observaram-se valores de medidas com maior de precisão devido 

a essa escala ter quantificado o nível de zumbido do ouvido dos pacientes ao longo 
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do tempo sem levar a saltos discretos, diferentemente do que acontece uma 

categorização em escalas ordinais (SCOPEL; ALENCAR; CRUZ, 2007). 

Uma ferramenta de avaliação de usabilidade implementa um ou mais 

métodos de avaliação como: inspeção de usuário, questionários de satisfação, 

heurísticas de avaliação entre outras. Ela coleta as informações de usabilidade de 

um sistema de forma automática ou manual e sinaliza se a avaliação visa avaliar um 

produto em fase de desenvolvimento ou se é para avaliar um produto final já 

acabado (WINCKLER; PIMENTA, 2002). 

Diante desse breve contexto, este trabalho consiste em propor uma 

ferramenta de avaliação de usabilidade por meio de questionários eletrônicos como  

método de avaliação e também que tenha a EVA como escala de medida. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Vários conceitos e termos relacionados à usabilidade evoluíram. Um exemplo 

bem claro desse aspecto é o que acontece com as normas que regulam a qualidade 

de produto de software a ISO 9126-1 caiu em desuso para dar lugar a norma 

SQUARE e essa por sua vez trouxe novos conceitos de usabilidade que não haviam 

na sua antecessora (ITAKURA; VERGILIO, 2002; RAMOS, 2011). 

Um problema encontrado nas ferramentas de avaliação de usabilidade, as 

que utilizam questionários, não utilizam aqueles que sejam padronizados, um 

avanço resultante dos estudos na área de IHC (ITAKURA; VERGILIO, 2002; 

RAMOS, 2011). 

Há um aspecto importante das ferramentas de avaliação que são as soluções 

tecnológicas que viabilizaram novos meios de se medir a subjetividade dos aspectos 

relacionados aos usuários, por exemplo, há um novo tipo de escala a Escala Visual 

Analógica (EVA) que segundo alguns autores permitem apurar com uma maior 

precisão as variações das subjetividades inerentes de fatores de usabilidade. Muitas 

ferramentas de avaliação focam na mesma forma de avaliar a usabilidade, ou seja, 

não apresentam uma possibilidade diferente na forma de medir e avaliar (ITAKURA; 

VERGILIO, 2002; RAMOS, 2011). 
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1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

Diante da problemática apresentada e como não foram encontradas 

ferramentas de avaliação de usabilidade que utilizem como um dos métodos de 

avaliação questionários e tem a EVA como escala de medida, essa pesquisa objetiva 

saber: É possível desenvolver uma ferramenta de avaliação de usabilidade que 

utilize a EVA ?  

 

1.3 OBJETIVOS 

 Os objetivos dividem-se em geral e específico. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Propor uma ferramenta de avaliação de usabilidade que utilize a EVA. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Entender os conceitos relacionados ao tema de pesquisa são eles: IHC, 

questionários, EVA, ferramentas de avaliação de usabilidade; 

2. Desenvolver o escopo de uma ferramenta para avaliação de usabilidade; 

3. Aplicar os conceitos oriundos da Engenharia de Software para construir a 

ferramenta como análise e levantamento de requisitos, testes, paradigmas de 

computação e outros assuntos relacionados. 

 

1.4 METODOLOGIA 

A classificação metodológica dessa pesquisa, se baseia quanto à natureza, 

quanto aos seus objetivos e quanto ao meio investigado (MORESI, 2003). 

Quanto à natureza da pesquisa ela se classifica como aplicada para todas as 

seis fases, porque, objetiva gerar conhecimentos para a aplicação prática dirigidos à 

solução de problemas específicos, ou seja, não gerar conhecimentos novos úteis 

(MORESI, 2003). 

Quanto aos objetivos, essa pesquisa se classifica como explicativa e 

exploratória, pois ela torna algo inteligível, esclarece quais fatores contribuem, de 

alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno e explorou algumas 
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ferramentas de avaliação de usabilidade, pois até então não há pesquisas 

especificamente que tratam das ferramentas em si. 

E por último quanto ao meio investigativo esta pesquisa se classifica como 

bibliográfica . 

Esta pesquisa está dividida em duas etapas a primeira servirá para elaborar o 

Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TCC1) e a segunda etapa será para elaborar o 

TCC2. Na primeira etapa serão executadas as quatro primeiras fases do 

cronograma. Tabela (1). 

A primeira fase consistiu em uma revisão bibliográfica dos assuntos 

relacionados e para isso a revisão de literatura foi baseada no procedimento de 

revisão sistemática, pois essa não foi seguida fielmente com o rigor necessário para 

este tipo de procedimento. Esta revisão objetivou construir o contexto, a 

problematização, os objetivos específicos, além do referencial teórico sobre a 

avaliação, avaliação de usabilidade, escalas analógicas visuais e métodos de 

avaliação de usabilidade.  

A segunda fase consistiu em uma pesquisa investigativa e exploratória das 

ferramentas de avaliação de usabilidade e de questionários cujo objetivo é identificar 

os tipos de questionários e ferramentas para obter entre eles o mais apropriado para 

usar junto à ferramenta de avaliação de usabilidade que será proposta e para 

conseguir elicitar alguns requisitos que possam servir também para a construção 

dessa ferramenta. 

A terceira fase consistiu na estruturação e escrita do trabalho é a fase 

construtiva das ideias e de elaboração redacional. 

Na quarta fase houve a estruturação escrita do escopo de projeto da 

ferramenta, onde foi estabelecido os requisitos funcionais e não funcionais, a 

arquitetura do sistema, protótipos, os cenários e o ciclo de vida da fase de 

implementação da ferramenta. 

 

Tabela 1 –  Cronograma de atividades da primeira etapa. 
Nome Duração  Início Fim 

Fase 1: Revisão bibliográfica 19 dias 1/9/15 25/9/15 
Identificar os Modelos de Avaliação da usabilidade 3 dias 1/9/15 3/9/15 
DECIDE (estudar e compreender seu método de 
avaliação) 2 dias 3/9/15 4/9/15 

Levantar outros Métodos de avaliação 3 dias 5/9/15 9/9/15 
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ISO 9126 (levantar atributos e características de 
usabilidade) 3 dias 9/9/15 11/9/15 

SQM + GRCM (levantar atributos e características de 
usabilidade) 3 dias 9/9/15 11/9/15 

ISO 14598 (estudar e compreender sua forma de 
avaliação) 4 dias 11/9/15 16/9/15 

Selecionar métodos (medir e avaliar) a qualidade de SW 
com ISSO 3 dias 16/9/15 18/9/15 

SQUARE (estudar e compreender a norma) 5 dias 19/9/15 25/9/15 
ISO 2501n (estudar e compreender o modelo de 
qualidade ) 5 dias 19/9/15 25/9/15 

Fase 2: Investigação dos Questionários e Ferramenta s 10 dias 26/9/15 9/10/15 
QUESTIONÁRIOS (Estabelecer questionários para  
Medir e Avaliar aspectos da Usabilidade quanto a: 
Satisfação do Usuário, Qualidade das interfaces , e 
adequação das normas) 

10 dias 26/9/15 9/10/15 

Cap 8 Standardized Usability Questionaries 10 dias 26/9/15 9/10/15 
Investigação de ferramentas de Avaliação de Usabilidade 10 dias 26/9/15 9/10/15 
Artigo do Olibário (heurísticas de interface para 
dispositivos moveis) 2 dias 1/10/15 2/10/15 

VAS (compreender e identificar as características da 
Escala Analógica) 5 dias 4/10/15 9/10/15 

Artigo Olibário (heurísticas de interface para dispositivos 
moveis) 4 dias 6/10/15 9/10/15 

Artigos sobre VAS 1 (Profa. Cristiane) 10 dias 26/9/15 9/10/15 
Fase 3: Estruturação e Escrita do trabalho 19 dias 12/10/15 5/11/15 

Propor um Modelo de avaliação de Usabilidade Orientado 
a alguma Norma ou Método 19 dias 12/10/15 5/11/15 

Selecionar de atributos de avaliação, selecionar das 
heurísticas de avaliação 6 dias 12/10/15 19/10/15 

Selecionar  dos métodos de avaliação, Propor uma forma 
de coleta de dados 5 dias 20/10/15 26/10/15 

Estruturar o modelo do TCC 5 dias 26/10/15 30/10/15 
Artigo Moresi (Metodologia de pesquisa) 6 dias 26/10/15 2/11/15 
Escrever (formulação do problema, justificativa objetivos, 
introdução e outros) 6 dias 12/10/15 19/10/15 

Escrever (Referencial teórico) 5 dias 20/10/15 26/10/15 
Escrever (Metodologia ) 5 dias 27/10/15 2/11/15 
Coletar, Analisar e Apresentar os dados levantados e 
Descrever os resultados obtidos 19 dias 12/10/15 5/11/15 

Fase 4: Elaboração do Escopo de produto e de projet o 14 dias 5/11/15 24/11/15 
Estabelecer o escopo de produto da Ferramenta 8 dias 5/11/15 16/11/15 
Escopo do projeto como cronograma 5 dias 6/11/15 12/11/15 
Elicitar e Identificar requisitos da ferramenta de avaliação 6 dias 6/11/15 13/11/15 
Requisitos funcionais e não funcionais 1 dia 9/11/15 9/11/15 
Protótipos de interface 1 dia 10/11/15 10/11/15 
Cenários de Utilização 4 dias 11/11/15 16/11/15 
Estabelecer o Designer da ferramenta 8 dias 13/11/15 24/11/15 
Finalizar  e Apresentar TCC1 4 dias 2/12/15 7/12/15 

Fonte:  Criado pelo autor. 
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A segunda etapa será executada a quinta e sexta fase. Tabela (2). Onde a 

quinta fase consistirá na aplicação dos conceitos oriundos da Engenharia de 

Software para auxiliar, a sexta fase no processo de desenvolvimento de software. 

Serão aplicados os conceitos de testes de verificação, gerência de requisitos, gestão 

da configuração de software e outros que forem necessários para ajudar a construir 

a ferramenta.  

 
Tabela 2 – Cronograma de atividades da segunda etapa. 

Nome Duração  Início  Fim 
Fase 5: Aplicação dos conceitos oriundos da Engenharia 
de Software 122 dias 1/1/16 20/6/16 

Customizar o processo de desenvolvimento baseado no 
open UP 122 dias 1/1/16 20/6/16 

Elaborar plano de projeto para construção da ferramenta 122 dias 1/1/16 20/6/16 
Realizar  testes de verificação da ferramenta 122 dias 1/1/16 20/6/16 
Implantação e desenvolvimento de casos de testes 122 dias 1/1/16 20/6/16 
Implantação, desenvolvimento  dos testes 122 dias 1/1/16 20/6/16 
Implantação de gerencia de configuração da ferramenta 122 dias 1/1/16 20/6/16 
Implantação do ambiente de integração e implantação da 
ferramenta 122 dias 1/1/16 20/6/16 

Finalizar   e Apresentar TCC2 122 dias 1/1/16 20/6/16 
Fase 6: Implementação e Construção da ferramenta 79 dias 1/1/16 20/4/16 

Implementar e desenvolver o software (Ferramenta  de 
avaliação) 79 dias 1/1/16 20/4/16 

Estabelecer o ambiente para a construção da ferramenta 122 dias 1/1/16 20/6/16 
Delimitar o escopo de projeto da ferramenta 122 dias 1/1/16 20/6/16 
Implementar e desenvolver os requisitos funcionais de 1 a 5 122 dias 1/1/16 20/6/16 
Implementar e desenvolver os requisitos não funcionais de 1 
a 3 122 dias 1/1/16 20/6/16 

Implementar e desenvolver os requisitos funcionais de 6 a 
10 122 dias 1/1/16 20/6/16 

Implementar e desenvolver os requisitos não funcionais de 4 
e 5 122 dias 1/1/16 20/6/16 

Implementar e desenvolver os requisitos funcionais de 11 a 
15 122 dias 1/1/16 20/6/16 

Implementar e desenvolver os requisitos não funcionais de 6 
e 7 122 dias 1/1/16 20/6/16 

Implementar e desenvolver os requisitos funcionais de 16 a 
18 122 dias 1/1/16 20/6/16 

A sexta fase consistirá na implementação e construção da ferramenta. Para 

isso será montado um ambiente de desenvolvimento de software, para viabilizar a 

construção que seguirá o processo unificado Open UP como metodologia porque ele 

é mais simples e sucinto para desenvolver um software se comparado a outro 

processo unificado o Processo Unificado Racional (RUP). 
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1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos: introdução, revisão da 

literatura, metodologia, proposta de trabalho e considerações finais. 

No capítulo um a introdução, aborda-se o software no contexto do dia-a-dia 

dos indivíduos, da importância dessa ferramenta no cotidiano das pessoas. 

Conceitua-se também a tecnologia a ser estudada, problematizando-a. É definido os 

objetivos gerais e específicos que foram estabelecidos seguido da metodologia a ser 

utilizada no trabalho. 

No capítulo dois está a revisão da literatura e aborda os principais assuntos 

envolvidos na proposta e construção da ferramenta de avaliação como o tipo de 

métodos de avaliação de usabilidade a se utilizar. É no referencial teórico que 

demonstra o tipo de questionário mais apropriado para se utilizar junto de outros 

métodos de avaliação, junto com a explicação e as considerações sobre a escala 

analógica visual. Trata, também, das ferramentas de avaliação de usabilidade 

encontrada. 

No capitulo três está o escopo da ferramenta, como a delimitação do 

problema, as necessidades, características e requisitos da ferramenta. Situa a forma 

como foi selecionado o questionário ideal para se usar com essa ferramenta assim 

como a justificativa pela escolha da EVA. 

No capítulo quatro está a definição da proposta de trabalho e as 

considerações finais, é dito onde  se espera chegar com essa pesquisa e também e 

também quando se espera chegar formalizado em um cronograma do projeto para a 

construção da ferramenta. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 O referencial teórico apresenta os conceitos envolvidos na avaliação de 

usabilidade de um sistema. Esses conceitos são apresentados em uma sequência 

dos genéricos para o mais específico. Na primeira seção do capítulo são abordados 

alguns conceitos de IHC, além de princípios envolvidos como as Heurísticas de 

Nielsen. 

Na segunda seção é apresentado um conceito de IHC: a usabilidade. Aborda 

alguns princípios de usabilidade das metodologias utilizadas no passado.  

A terceira aprofunda, um pouco, em uma dessas metodologias que trata da 

usabilidade: a SQUARE. Para essa pesquisa é importante evidenciar os conceitos 

mais atuais de usabilidade.  

Na quarta, são apresentadas às avaliações de usabilidade e os métodos 

existentes das avaliação, que são conceitos mais específicos. 

A quinta seção apresenta alguns questionários consagrados na área de 

avaliação de usabilidade, estes questionários fazem parte das avaliações, onde será 

escolhido um deles e utilizar junto a ferramenta de avaliação.  

A sexta seção são abordadas as escalas de medidas, assunto este tratado 

dentro do assunto dos questionários, onde a LIKERT e a EVA são alternativas 

dessas escalas. E por fim, na sétima seção, são apresentados algumas ferramentas 

de avaliação de usabilidade existentes que servirão como fonte de requisitos para a 

ferramenta de avaliação proposta para essa pesquisa. 

 

2.1 INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR (IHC) 

A Interação Humano Computador é muito mais do que designer de interfaces, 

hoje em dia, o conceito é mais amplo, pois abrange aspectos relacionados com 

interação entre usuários e sistemas computacionais. Os sistemas computacionais 

devem ser pensados para as necessidades e capacidades de um grupo alvo, 

visando facilitar a realização de tarefas e aumentar a produtividade. Esse grupo alvo 

não precisa saber como é o funcionamento interno do computador, mas, precisa 

saber interagir com ele, assim como um motorista, que não sabe como funciona as 

partes internas de um carro mas sabe dirigi-lo (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003). 
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Então, a disciplina de IHC lida com aspectos externos de sistemas 

computacionais, como o designer da interface, ergonomia do sistema, a 

operabilidade, a interação do sistema com o usuário entre outros aspectos. Segundo 

Rocha e Baranauskas (2003), IHC é “a disciplina preocupada com o designer, 

avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para uso 

humano e com estudos dos principais fenômenos ao redor deles”.  

A IHC não está envolvida somente com designer de interfaces ela está 

envolvida com o desenvolvimento de sistemas, orientando como fazê-lo com alta 

qualidade. Também aborda os aspectos que esse sistema deve apresentar para 

fornecer ao usuário a facilidade e a segurança para realização de suas tarefas com 

boa produtividade (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003). 

A IHC é uma disciplina interdisciplinar, ela está presente em várias áreas do 

conhecimento como: a ergonomia, a psicologia, ciências da computação, artes, e 

design. Em um curso de IHC os estudantes se deparam com conceitos de design de 

interfaces, cognição humana, e princípios de usabilidade e outras. Para aprender 

todos esses aspectos de IHC, uma pesquisa aplicada aos estudantes de Engenharia 

de Software da Universidade de Brasília utilizou Aprendizagem Baseada em 

Problemas (PBL) como metodologia de ensino e como resultado os alunos 

demonstraram maior satisfação por causa dela (SALES et al., 2013).  

Os objetivos da IHC segundo Rocha e Baranauskas (2003) são o de “produzir 

sistemas usáveis, seguros e funcionais”, e para isso ele deve apresentar algumas 

características como segurança, utilidade, efetividade, e usabilidade. Tudo isso faz 

parte de um conceito mais amplo chamado aceitabilidade de um sistema e que é 

dividido em aceitabilidade geral - que é a aceitação e assimilação social do público 

por parte do sistema - e a aceitabilidade prática, - que é a confiabilidade e 

compatibilidade com outros sistemas. 

São tantos os meios de interação com o computador que as autoras Rocha e 

Baranauskas (2003) trazem dois desafios aos designer de IHC, primeiro deles é: 

“Como dar conta da rápida evolução tecnológica?” e o segundo deles é “como 

garantir que os designer ofereçam uma boa IHC ao mesmo tempo que exploram o 

potencial e funcionalidade da nova tecnologia?”.  
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Não são respostas simples, mas para a primeira pergunta, pode-se responder 

que por conta de uma nova funcionalidade, o designer não deve projetar interfaces 

pobres, mas uma que o usuário possa ter controle das suas ações, tendo feedback 

imediato para que ele entenda a nova funcionalidade de qualquer dispositivo.  

Para a segunda pergunta, a resposta também consiste em criar uma interface 

rica no sentido dela ser intuitiva, óbvia, de propor feedback e ter abstrações, porque 

minimizam as dificuldades encontradas pelos usuários e ajudam ele a explorar o 

potencial da nova tecnologia. 

 

2.1.1 Princípios de Design 

Os princípios básicos de design que garantem uma boa IHC a um sistema de 

computador são distinguidos pela interação de objetos e pela usabilidade em 

sistemas computacionais. Da interação de objetos foram extraídos quatro princípios. 

Tabela (3). 

 
Tabela 3 –  Princípios da interação a objetos propostos por Nielsen. 

Princípios da 
interação a 

objetos 
Objetivo  

Visibilidade e 
Affordances  

O usuário necessita ajuda. Apenas as coisas necessárias têm que estar 
visíveis: para indicar quais as partes podem ser operadas e como, para 
indicar como o usuário interage com um dispositivo. Visibilidade indica 
o mapeamento entre ações pretendidas e as ações reais. Indica 
também distinções importantes, por exemplo, diferenciar a vasilha do 
sal da do açúcar (NIELSEN, 1993). 

Bom modelo 
conceitual  

Um bom modelo conceitual permite prever o efeito de ações. Sem um 
bom modelo conceitual opera-se sob comando, cegamente. Efetua-se 
as operações  receitadas, sem saber que efeitos esperar ou, o que 
fazer se as coisas não derem certo. Conforme as coisas vão dando 
certo, aprende-se a operar. Agora, quando as coisas dão errado ou 
quando se depara com situações novas necessita-se de um maior 
entendimento, de um bom modelo (NIELSEN, 1993). 

Bons 
mapeamentos  

“Mapeamento é o termo técnico para denotar o relacionamento entre 
duas entidades. No caso de interfaces, indica o relacionamento entre os 
controles e seus movimentos e os resultados no mundo (NIELSEN, 
1993). 

Feedback  “Retornar ao usuário informação sobre as ações que foram feitas, e 
quais são os resultados obtidos (NIELSEN, 1993). 

Fonte: (NIELSEN, 1993 apud ROCHA; BARANAUSKAS, 2003) 
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Esta seção consistiu em contextualizar citando alguns princípios e assuntos 

relacionados a IHC, como as heurísticas de Nielsen e usabilidade. A usabilidade é 

um assunto dentro do contexto de IHC, relacionado a qualidade de sistema que é 

uma preocupação e objeto de estudo dela. Na próxima seção será aprofundado 

mais um pouco sobre a usabilidade e as metodologias para mostrar quais os 

aspectos de usabilidade que são importantes na hora de construir um sistema com 

boa qualidade. 

 

2.2 USABILIDADE 

A usabilidade é uma propriedade que está relacionada a qualidade de 

software, e quando se fala em qualidade de software há muitos conceitos 

envolvidos, como a qualidade de processo e a qualidade de produto.  

Como qualidade de produto de software, ela é tratada como um fator 

determinante de sucesso para aceitação de produto pois, um software que tem  

boas funcionalidades implementadas de forma correta e não tem boa usabilidade 

pode cair em desuso (QUEIROZ, 2001). 

A satisfação subjetiva do usuário é um fator determinante para o sucesso dos 

produtos de software e a usabilidade passou a ser o enfoque que trará essa 

realidade (QUEIROZ, 2001). Uma má usabilidade de um sistema pode impactar em 

muitas consequências negativas para o usuário, como por exemplo, a incapacidade 

de completar tarefas de interesse, a incapacidade de utilizar serviços, a insatisfação 

e o abandono do produto.  

No entanto, uma boa usabilidade também pode trazer vários benefícios entre 

eles a minimização de alterações de projeto em estágios avançados do processo, a 

minimização de gastos com treinamento dos usuários, o aumento da produtividade 

do usuário, a redução do número de erros cometidos pelos usuários, e por fim a 

redução da necessidade de suporte para o usuário (FERREIRA, 2007). 

 Nielsen (1993) define usabilidade como:  

Um atributo de qualidade relacionado à facilidade do uso de algo 
mais especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários 
podem aprender a usar alguma coisa, a eficiência deles ao usá-la, o 
quanto lembram daquilo, seu grau de propensão a erros e o quanto 
gostam de utilizá-la.  
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A definição mais atual é a da norma SQUARE, pois ela é o modelo mais 

atualizado em termos de qualidade de software e define que a usabilidade é uma 

característica de qualidade interna e externa, que está no mesmo nível de 

importância de funcionalidade, confiabilidade, manutenibilidade e outras 

características. 

Para muitos autores investir em usabilidade é tão importante quanto investir 

em funcionalidades (QUEIROZ, 2001). Segundo a própria norma SQUARE 

usabilidade é a “capacidade do produto de software de ser entendido, aprendido, 

usado e atrair o usuário para seu uso contínuo quando é usado sobre determinadas 

condições”. A usabilidade depende de vários aspectos e são vários conceitos que 

estão relacionados à qualidade da interação de sistemas com os usuários (SOUZA 

et al., 1999).  

Os modelos de qualidade de software, como Métricas de Qualidade de 

Software (SQM), Objetivos e Regras de Verificação de Métricas (GRCM), Requisitos 

e Avaliação da Qualidade de produto de Software (SQUARE) e ISO 9126, 

estabelecem aspectos de usabilidade. Na Tabela (4), Nielsen (1993) apresenta, 

também, alguns aspectos de usabilidade. 

 

Tabela 4  – Usabilidade segundo modelos de qualidade ordenados por ano de 
publicação. 

 Conceitos / características de 
Usabilidade 

SQM 

(1977) 

ISO-9126  
(1991-
2003) 

Nielsen  

(1993) 

GRCM 

(1996) 

SQUARE 

(2011-
2015) 

C1 Facilidade de operação (Operability) x x  x  

C2 Capacidade de treinamento (Training) x     

C3 Facilidade de comunicação 
(Communicativeness) x     

C4 Compreenssibilidade ou Inteligibilidade  
(Comprehensibility  or Understandability)  x    

C5 Facilidade de aprendizado (Learnability)  x x x x 

C6 Facildiade de uso (Ease of Use)    x x 

C7 Aplicabilidade ou utilidade (Usefulness)    x  

C8 Conformidade (Conformance)  x  x x 

C9 Atratividade (Attractiveness)  x   x 

C10 Eficiência PRODUTIVIDADE   x   
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Fonte:  Criado pelo autor. 

Pela Tabela 4 é possível perceber a evolução desses aspectos ao longo dos 

anos, há conceitos e características que deixaram de ser levada em consideração 

para medir a usabilidade de um software. 

O SQM é um dos primeiros modelos de qualidade de software onde as 

qualidades almejadas para o produto são estruturadas em uma hierarquia de 

fatores, critérios e métricas. O GRCM é um modelo de qualidade de software 

fundamentado no SQM e na Norma 9126-1, sendo uma síntese desses dois 

modelos (QUEIROZ, 2001). 

A ISO 9126-1 também é um modelo de qualidade de produto de software com 

o objetivo de padronizar a avaliação da qualidade de software, ela foi substituída 

SQUARE.  

A SQUARE é a soma da ISO 9126 (Características Da Qualidade De 

Software) com a ISO 14598 (Guia Para Avaliação De Produto De Software) 

originando assim a série de Normas 2500n e o objetivo é melhorar e unificar os três 

principais processos pertinentes a qualidade de software – especificação de 

requisitos, medições de qualidade e avaliação. 

Muitos dos aspectos/conceitos de usabilidade apresentados na Tabela 4, 

como a facilidade de comunicação podem ter motivado a originar outros conceitos 

(QUEIROZ, 2001). 

Também é importante ressaltar que apesar de muitos desses conceitos 

parecerem repetidos eles não se confundem em sua definição. Além de serem de  

contextos distintos, apresentam ideias diferentes. Mas pode-se aproximá-los em sua 

interpretação. 

A Tabela 5 apresenta a descrição dos conceitos de usabilidade. 

(efficiency) 

C11 Satisfação (Satisfaction)   x   

C12 Segurança (security)   x   

C13 
Facilidade de memorização 

(memorability) 
  x   

C14 Ajuda de usuário (Helpfunless)     x 

C15 Acessibilidade(Accessibility)     x 

C16 
Capacidade de reconhecer sua 
adequação (Appropriateness 

recognisability) 
    x 
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Tabela 5  – Descrição das características de usabilidade segundo modelos de 
qualidade e por (NIELSEN, 1993). 

Descrição dos conceitos / características de usabil idade  

C1 
Facilidade de operação 

(Operability)  

Capacidade do produto de software de possibilitar ao 
usuário operá-lo e controlá-lo. A operacionalidade 
corresponde à controlabilidade, tolerância a erros e 
conformidade com as expectativas do usuário 

C2 Capacidade de 
treinamento (Training)  

Capacidade do produto de software oferecer um treino de 
instrução para o usuário (QUEIROZ, 2001).. 

C3 
Facilidade de 
comunicação 

(Communicativeness)  

O designer deve se expressar adequadamente por meio 
da interface, assegurando que o usuário consiga prever e 
compreender o que fazer no sistema para realizar tarefas 
sozinho, com eficiência, facilidade e com uma 
comunicação em mão dupla entre usuário e sistema. 
Assim, o usuário entende a mensagem do designer e 
consegue interagir com o sistema, e o sistema responde 
às ações do usuário informando o que está acontecendo 
(RAMOS, 2011). 

C4 

Compreenssibilidade ou 
Inteligibilidade 

(Comprehensibility  or 
Understandability ) 

Capacidade do produto de software de possibilitar ao 
usuário aprender sua aplicação está relacionadas a 
modelos mentais para usuários. 

C5 
Facilidade de 
aprendizado 
(Learnability)  

O sistema precisa ser fácil de aprender de forma que o 
usuário possa rapidamente começar a interagir. Segundo 
Nielsen (1993).), é o mais importante atributo de 
usabilidade, por ser a primeira experiência que qualquer 
usuário tem com um sistema (ROCHA; BARANAUSKAS, 
2003). 

C6 
Facildiade de uso 

(Ease of Use)  

“A facilidade de uso avalia o esforço físico e cognitivo do 
usuário durante o processo de interação, medindo a 
velocidade e o número de erros cometidos durante a 
execução de uma determinada tarefa”.(SOUZA et al., 
1999) 

C7 Aplicabilidade ou 
utilidade (Usefulness)  

Capacidade do sistema considerado poder ser usado 
para atingir alguma meta em contexto em questão e de 
atender de todas as necessidades do usuário pelas 
funcionalidades do sistema (QUEIROZ, 2001). 

C8 
Conformidade 

(Conformance)  

Capacidade do produto de software de estar de acordo 
com normas, convenções, guias de estilo ou 
regulamentações relacionadas à usabilidade.  

C9 
Atratividade 

(Attractiveness)  

Capacidade do produto de software de ser atraente ao 
usuário. Isto refere-se a atributos de software que 
possuem a intenção de tornar o software mais atraente 
para o usuário, como o uso de cores e da natureza do 
projeto gráfico. 
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C10 
Eficiência Produtividade  

(efficiency)  

O sistema deverá permitir que o usuário após a sua 
aprendizagem, alcance um nível alto de produtividade na 
execução de suas tarefas diárias (HESPANHOL, 2010).. 

C11 
Satisfação 

(Satisfaction)  

Avalia se o usuário gosta e sente prazer em trabalhar 
com este sistema (SOUZA et al., 1999). 

Os usuários devem gostar do sistema, ou seja, deve ser 
agradável de forma que o usuário fique satisfeito ao usá-
lo (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003). 

C12 
Segurança 

(security)  

O sistema deve prever erros, evitar que os utilizadores os 
cometam e, se o cometerem, permitir fácil recuperação 
ao estado anterior (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003). 

C13 
Facilidade de 
memorização 

(memorability)  

O sistema precisa ser facilmente relembrado, de forma 
que o usuário ao voltar a usá-lo depois de um certo 
tempo não tenha novamente que aprendê-lo (ROCHA; 
BARANAUSKAS, 2003). 

C14 Ajuda de usuário 
(Helpfunless)  

O grau em que o produto de software fornece ajuda 
quando os usuários precisam de ajuda. Isso inclui ajuda 
que é fácil de encontrar, abrangente e eficaz. 

C15 
Acessibilidade 

(Accessibility)  

O grau de operacionalidade do produto de software para 
usuários com deficiência especificados. Isso inclui 
deficiências associadas ao envelhecimento. 

C16 

Capacidade de 
reconhecer sua 

adequação 
(Appropriateness 
recognisability)  

O grau ao qual o produto de software permite ao 
utilizador reconhecer se o software é apropriado para 
suas necessidades.  

Fonte: Criado pelo autor. 

 

2.2.1 Recomendações de usabilidade 

Segundo Penha (2012) há algumas recomendações de melhoria de 

usabilidade propostos por Nielsen que ajudam a melhorar a usabilidade e a 

qualidade de um sistema. Na Tabela (6) são apresentadas essas recomendações de 

melhoria: 

 

Tabela 6  – Recomendações de Melhoria de Usabilidade. 
Heurísticas de Nielsen Recomendações de melhoria  

H1 – Visibilidade do estado do 
sistema 

- Reposicionar a indicação que o usuário está logado 
para o topo do layout; 

- Definir rótulos que identifiquem a função dos links do 
sistema; 

- Definir mensagens informando ao usuário o resultado 
de cada ação executada, como, por exemplo, na 
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atualização de perfil; 

- Identificar as páginas do ambiente com títulos no 
canto esquerdo superior das páginas, utilizando fonte 
legível; 

- Exibir o progresso de realização das tarefas que 
precisam ser carregadas (acesso a material, download 
de tarefa). 

H2 – Compatibilidade entre o 
sistema e o mundo real 

- Evitar a utilização de abreviações para os nomes dos 
cursos; 

- Evitar a utilização de termos técnicos, como por 
exemplo, “Versão sem frames e Javascript”, disponível 
nas páginas de chats; 

- Definir ícones para a função de exibição de uma ou 
todas as semanas do curso e sejam de fácil 
identificação os respectivos significados. 

H3 – Liberdade e controle do 
usuário 

- Inserir um botão “Voltar” para acesso à página 
anterior visitada; 

- Permitir que o aluno defina como serão abertos os 
materiais em formatos diferentes do HTML 
(.PDF, .DOC). Na mesma janela, ou em outra; 

- Permitir o acesso a todas as funções do ambiente a 
partir de qualquer janela. 

H4 – Consistência e padrões 

- Reposicionar a opção de acesso ao ambiente para a 
parte superior da página inicial do ambiente; 

- Definir um layout padrão que seja mantido em todas 
as páginas do ambiente; 

- Definir uma formatação padrão para o conteúdo dos 
cursos; 

- Reposicionar o link “Sair” para o canto superior 
direito do layout, abaixo da marca da instituição; 

H5 – Suporte para o usuário 
reconhecer, diagnosticar e 

recuperar erros 

- Definir mensagens de erro em linguagem clara (sem 
códigos), informando o problema ocorrido e sugerindo 
a solução para o mesmo; 

- Definir mensagem clara de resultado não encontrado 
para as páginas que não possam exibir o conteúdo 
solicitado pelo aluno; 

- Configurar página 

H6 – Prevenção de erros 

- Identificar de forma clara o significado dos símbolos 
utilizados nos campos obrigatórios de formulários; 

- Apresentar mensagem de esclarecimento caso o 
aluno execute alguma operação ilegal. 

H7 – Reconhecer em vez de 
relembrar 

- Apresentar títulos e denominações curtas e claras; 

- Inserir um botão com o título “Editar perfil”; 

- Utilizar as opções de cor azul e sublinhado apenas 
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em links; 

- Nomear tarefas, chats e fóruns de forma clara, 
evitando interpretação equivocada. 

H8 – Flexibilidade e eficiência de 
uso 

- Acrescentar um sistema de busca geral, que esteja 
presente em todas as telas do ambiente; 

- Inserir âncoras nas páginas com grande quantidade 
de informação e rolagem extensa; 

- Inserir uma função “Localizar” no ambiente; 

H9 – Designer estético e minimalista 

- Evitar a utilização de banners com informações 
raramente necessárias ou confusas; 

- Evitar grande quantidade de informações na página 
de login do ambiente; 

- Evitar a utilização de muitos tamanhos de fonte 
diferentes; 

- Padronizar a utilização de cores no ambiente; 

Fonte: Penha (2012). 

Esta seção consistiu em mostrar os conceitos específicos de usabilidade 

segundo as metodologias, evidenciado como eles mudam ao longo dos anos, pois 

usabilidade é uma característica de qualidade de software que está sempre em 

evolução. Na próxima seção será aprofundado o assunto em uma dessas 

metodologias a SQUARE. 

 

2.3 SQUARE 

A norma SQUARE tem como objetivo auxiliar os produtos de software em 

processos de desenvolvimento e aquisição. Utiliza a especificação e avaliação de 

requisitos de qualidade. A meta da norma é ser uma série logicamente organizada, 

aperfeiçoada e unificada que engloba três processos complementares: 

especificação, medição e avaliação dos requisitos.  

Ela inclui um modelo de qualidade de duas partes para alinhar as definições 

de qualidade do cliente com as características do produto de software e que são 

usadas por desenvolvedores, adquirentes e avaliadores. A SQUARE é composta de 

cinco divisões e cada divisão apresenta suas subdivisões (ANEXO A). 

• ISO/IEC 2500n – Divisão Gestão da Qualidade 

• ISO/IEC 2501n – Divisão Modelo de Qualidade 

• ISO/IEC 2502n – Divisão Medição da Qualidade 
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• ISO/IEC 2503n – Divisão Requisitos de Qualidade 

• ISO/IEC 2504n – Divisão Avaliação da Qualidade 

Destaca-se da SQUARE que ela é voltada apenas para a gestão da qualidade 

de produto de software. É separada e difere da gestão da qualidade de processos 

que são definidas na série ISO 9000. Inclui normas internacionais e relatórios 

técnicos sobre o modelo de qualidade e medidas, além dos requisitos e avaliação da 

qualidade. Ela veio substituir as series ISO/IEC 9126 e a ABNT NBR ISO/IEC 14598.  

Os benefícios da série SQUARE em relação às normas antecessoras 

segundo a própria ISO são: 

A coordenação de orientação em relação à medição e avaliação da 
qualidade de produto de software; a orientação em relação à 
especificação de requisitos de qualidade de produto de software; o 
alinhamento com a ABNT NBR ISO/IEC 15939 na forma de modelo 
de Referência de medição da qualidade apresentado nesta Norma; a 
orientação coordenada quanto à avaliação e à medição da qualidade 
de produto de software; a orientação para a especificação de 
requisitos de qualidade de produto de software; a harmonização com 
a ABNT NBR ISO/IEC 15939 por meio do Modelo de Referência de 
medição da qualidade de produto de software apresentado na ABNT 
NBR ISO/IEC 25020 (Engenharia de Software – Requisitos e 
avaliação da qualidade de produtos de software – Guia e Modelo de 
referência para a Medição). 

 

As diferenças entre as séries ISO/IEC 9126, ABNT NBR ISO/IEC 14598 e 

SQUARE segundo a própria ISO SQUARE são: 

A introdução de um novo modelo de referência Geral; a introdução de 
guias detalhados e direcionadas para cada divisão; a introdução de 
elementos de medidas da qualidade dentro da medição da qualidade; 
a introdução da Divisão Requisitos de Qualidade; a incorporação e 
revisão dos processos de avaliação e a introdução de orientações 
para uso prático em forma de exemplos. 

 

2.3.1 Modelo de qualidade de produto de software IS O/IEC 25010 

Esta norma define o modelo de qualidade do produto de software. É 

composta por oito características, as quais são subdivididas em sub-características 

que podem ser medidas internamente ou externamente. As oito características e 

sub-características (também tidas como metas de usabilidade) inerentes ao modelo 

de qualidade do produto de software são: adequação funcional, eficiência de 
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desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, 

manutenibilidade e portabilidade (Tab. 7) e (Tab. 8). 

 

Tabela 7  – As 8 características do Modelo de qualidade de produto da SQUARE. 
Descrição das características do Modelo de Qualidade de produto se software 

SQUARE 

Adequação 
funcional  

Representa a capacidade do produto de software proporcionar 
funções que satisfaçam as necessidades declaradas e implícitas, 
quando se usa o produto nas condições especificadas. Esta 
característica se subdividem nas seguintes sub-características: 
completude funcional, correção funcional e pertinência funcional. 

Eficiência de 
desempenho  

Esta característica representa o desempenho relativo a quantidade 
de recursos utilizados sobre determinadas condições. Esta 
característica se subdivide nas seguintes sub características: 
comportamento temporal, utilização de recursos e capacidade. 

Compatibilidade  

Capacidade de dois ou mais sistemas ou componentes para trocar 
informação e levar a cabo suas funções requeridas quando 
compartilham o mesmo hardware ou software. Esta característica se 
subdivide por sua vez nas seguintes sub características: coexistência 
e interoperabilidade. 

Usabilidade  

Capacidade do produto de software de ser entendido, aprendido, 
usado e atrair o usuário para seu uso contínuo quando é usado sobre 
determinadas condições. Esta característica se subdivide nas 
seguintes sub características: capacidade para reconhecer sua 
adequação, capacidade para aprendizagem, facilidade de uso, ajuda 
de usuário, atratividade Acessibilidade e conformidade operacional. 

Confiabilidade  

Capacidade de um sistema ou componente de desempenhar as 
funções especificadas, quando se usa sobre determinadas condições 
e período de tempo determinado. Esta característica se subdivide nas 
seguintes sub características: maturidade, disponibilidade, tolerância 
a falhas e capacidade de recuperação. 

Segurança  

Capacidade de proteção da informação e dos dados de maneira que 
as pessoas ou sistemas não autorizados não possam ler ou modificar 
seus dados. Esta característica se subdivide nas seguintes sub 
características: confidencialidade, integridade, não repúdio, 
rastreabilidade, autenticidade. 

Manutenibilidade  

Esta característica representa a capacidade do produto de software 
de ser modificado efetivamente e eficientemente, devido a 
necessidades evolutivas, corretivas ou aperfeiçoativas. Esta 
característica se subdivide nas seguintes sub características: 
modularidade, reusabilidade, analisabilidade, capacidade para ser 
modificado e a capacidade de ser provado. 

Portabilidade  
Capacidade do produto ou componente de ser transferido de forma 
efetiva e eficiente de um hardware, software, operacional ou de outra 
utilização. Esta característica se subdivide nas seguintes sub-
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características: adaptabilidade, capacidade de ser instalado, 
capacidade de ser substituído. 

Fonte:  Norma SQUARE. 

Como já dito anteriormente a usabilidade de um produto de software é a 

capacidade do produto de software de ser entendido, aprendido, usado e atrativo 

para uso contínuo por parte do usuário quando esse é usado sobre determinadas 

condições. 

Esta norma também define o modelo de qualidade em uso do sistema que 

também é composta por três características as quais são também subdivididas em 

sub-características e que pode ser medida quando ela for utilizada em um contexto 

real.  

A qualidade em uso é fortemente influenciada pelas oito características do 

modelo de qualidade e serve, também, para avaliar a qualidade em uso de outros 

componentes do sistema como hardware, usuário e o ambiente. As três 

características da qualidade em uso são: usabilidade em uso, flexibilidade em uso e 

segurança. 

 

Tabela 8  – Sub-características ou metas de usabilidade do Modelo de qualidade de 
produto se software SQUARE. 

Sub-características do de usabilidade de produto de  software  

Capacidade para 
reconhecer sua 

adequação  

O grau ao qual o produto de software permite ao utilizador 
reconhecer se o software é apropriado para suas necessidades. 

Capacidade para 
aprendizagem  

O grau em que o produto de software permite aos usuários a 
aprenderem sobre o sistema. 

Facilidade de uso  

O grau em que o produto de software facilita para os usuários a 
operar e controlá-lo. Aspectos de adequação, mutabilidade, 
adaptabilidade e instalabilidade pode afetar a facilidade de 
utilização. Facilidade de uso corresponde à controlabilidade, 
(operador) tolerância a erros e conformidade com usuário 

Ajuda de usuário  
O grau em que o produto de software fornece ajuda quando os 
usuários precisam de ajuda. Isso inclui ajuda que é fácil de 
encontrar, abrangente e eficaz. 

Atratividade  

O grau ao qual o produto de software seja atraente para o 
utilizador. Isto refere-se a atributos do software que aumentam o 
prazer e a satisfação do usuário, como o uso da cor e da 
natureza do designer gráfico. 
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Acessibilidade  
O grau de operacionalidade do produto de software para 
usuários com deficiência especificados. Isso inclui deficiências 
associadas ao envelhecimento 

Conformidade 
operacional  

O grau em que o produto de software adere aos padrões, 
convenções, estilo, guias ou regulamentos relativos à 
operacionalidade. 

Fonte:  Norma SQUARE. 

Esta norma pode ser usada em conjunto com a norma ISO/IEC 12207, ISO/ 

IEC 15504 e ISO 9001 onde, respectivamente, estabelecem os processos 

associados à definição de requisitos, verificação e validação com um foco na 

especificação e avaliação de qualidade de requisitos, avaliação do processo de 

software e com os processos de garantia de qualidade. 

Esta seção consistiu em mostrar os conceitos mais atuais de usabilidade, que 

segundo a norma SQUARE são características importantes que uma ferramenta de 

avaliação de usabilidade deve ter. Na próxima seção será abordado um outro 

assunto específico no contexto de usabilidade que são as avaliações de usabilidade. 

 

2.4 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 

É pelas avaliações de usabilidade que os conceitos abordados na seção 

anterior são medidos em um sistema que queira ter boa qualidade e boa 

usabilidade. 

Para eliminar ou minimizar os problemas encontrados nas interfaces pelos 

usuários, ao usar algum sistema computacional, é necessário realizar avaliações de 

usabilidade porque através delas os problemas, como a dificuldade de 

aprendizagem, a falta de feedback do sistema, a falta de controle das ações do 

usuário, a inconsistência de padrões, a insegurança entre outros problemas 

relacionados a usabilidade são minimizados gradualmente. A avaliação permite 

verificar se o sistema atende adequadamente as necessidades dos usuários 

(HESPANHOL, 2010). 

Há dois tipos de avaliação de usabilidade: a avaliação formativa e a avaliação 

somativa. A primeira é feita durante o processo de desenvolvimento, o ideal é que 

ela seja feita durante todo o ciclo de desenvolvimento do produto. A segunda é feita 

somente ao final da implementação do sistema, deve ser evitada, pois os riscos que 
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se têm neste tipo de avaliação pode ser alta devida a grande quantidade de 

correções a se realizar (HESPANHOL, 2010; RAMOS, 2011). 

A avaliação de usabilidade gera benefícios aos usuários, como a boa 

produtividade, a economia de tempo e custos. Ela gera também vantagens aos 

desenvolvedores porque traz aceitação do seu produto e publicidade, pois gera uma 

imagem positiva do sistema no mercado, aumenta possibilidades de sucesso e 

consequentemente a receita, gerando vantagens competitivas em relação aqueles 

sistemas que não fizeram  avaliações e estão tendo problemas quanto a aceitação 

do produto (RAMOS, 2011). 

A avaliação de usabilidade tem três objetivos: avaliar a funcionalidade do 

sistema, avaliar o efeito da interface junto ao usuário e identificar problemas 

específicos do sistema. Avaliar a funcionalidade do sistema significa estar adequado 

aos requisitos do usuário de forma que ele consiga executar a sua tarefa de maneira 

fácil e eficiente.  

Avaliar o efeito da interface junto ao usuário significa medir o impacto de 

designer junto dele, a facilidade de aprendizagem, a facilidade de uso e seu 

comportamento diante do sistema. O terceiro objetivo consiste em identificar 

problemas percebidos na interface, aqueles que causam resultados inesperados de 

ações contrárias ou diferentes daquela esperada pelo usuário e que possa causar 

confusão a ele (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003). 

 

2.4.1 Métodos de Avaliação de Usabilidade 

Diante dos objetivos citados no parágrafo anterior, Rocha e Baranaukas, 

(2003) classificam os métodos de avaliação em duas dimensões: a primeira delas 

consiste se há ou não envolvimento do usuário, e a segunda se há implementação 

ou não das interfaces.  

Há quatro tipos de métodos de avaliação de interface: a inspeção de 

usabilidade, testes de usabilidade, experimentos controlados e avaliações 

interpretativas. Eles estão dispostos segundo a classificação das duas dimensões 

citadas anteriormente (Tab. 9). 
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Tabela 9  – Classificação dos métodos de avaliação de usabilidade em relação a 
dimensão de participação do usuário e da implementação da interface. 

Dimensão Não há participação do 
usuário 

Há participação do 
usuário  

Interface não implementada  Inspeção de usabilidade  

Interface Implementada  Inspeção de usabilidade 

-Testes de usabilidade 

-Experimentos controlados 

-Métodos de avaliação 
interpretativos 

Fonte:  Criado pelo autor. 

 

2.4.1.1 Inspeção de usabilidade 

A inspeção de usabilidade é um conjunto de métodos para avaliar o designer 

de interface baseada no julgamento dos avaliadores, onde não precisa 

necessariamente de usuários pois eles são opcionais. No entanto, precisa de um 

sistema com uma interface semi-implementada onde são inspecionados e 

examinandos os aspectos relacionados a usabilidade de uma interface de usuário. O 

avaliador pode ser um especialista, consultor ou usuário final (ROCHA; 

BARANAUSKAS, 2003). 

Os métodos de inspeção têm objetivos e critérios de avaliação diferentes, o 

objetivo principal é encontrar problemas de usabilidade em um designer de uma 

interface de usuário e com base nesses problemas fazer recomendações, classificar 

e contabilizar a quantidade de problemas encontrados.  

Os problemas podem ser obtidos automaticamente, empiricamente, 

formalmente e informalmente. Métodos de inspeção de usabilidade são melhores 

para detectar problemas do que para melhorar a interface (ROCHA; 

BARANAUSKAS, 2003). 

É importante que os problemas encontrados após as inspeções sejam 

priorizados em relação a gravidade do problema, através do grau de severidade. A 

gravidade de um problema é a combinação de três fatores: a frequência com que ele 

ocorre, o impacto do problema quando ele ocorre, ou seja, se é fácil ou difícil para o 

usuário superar e a persistência se ele ocorre repetidas vezes (ROCHA; 

BARANAUSKAS, 2003). 

Há 4 métodos de inspeção de usabilidade (Tab. 10). 
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Tabela 10  – Descrição dos Métodos de inspeção de usabilidade. 
Métodos de inspeção de usabilidade  

Avaliação Heurística  

A Avaliação heurística é a inspeção da interface tendo como base 
uma lista de heurísticas de usabilidade onde os avaliadores que 
sejam mais do que três, examinem a interface e julgem suas 
características em face de heurísticas reconhecidas. Prover 
feedback, prevenir erros, ser consistentes e outras mais são 
algumas heurísticas conhecidas e difundias propostas por 
(NIELSEN, 1993), todas elas podem ser vistas no anexo 1 dessa 
pesquisa (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003) 

Revisão de Guidelines  

A interface é analisada no sentido de verificar se está de acordo 
com uma lista de guidelines de usabilidade. Geralmente essa lista 
contém uma sequência de cerca de 1.000 guidelines, o que torna 
o uso desse método muito raro dada a expertise que é exigida de 
um revisor (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003). 
 

Inspeção de 
Consistência 

 

O avaliador verifica a consistência dentro de uma família de 
interfaces, quanto à terminologia, cores, layout, formatos de 
entrada e saída, e tudo o mais dentro da interface. Também é 
avaliado o material online de treinamento e de ajuda (ROCHA; 
BARANAUSKAS, 2003). 

Percurso Cognitivo  

“Consiste em uma avaliação onde o avaliador simula o usuário 
utilizando a interface para executar tarefas típicas bem comuns e 
tarefas críticas como recuperação de erro, foi desenvolvido para 
interfaces que podem ser aprendidas de forma exploratória, e 
interfaces que requerem treinamento (ROCHA; BARANAUSKAS, 
2003). 

Fonte:  Criado pelo autor. 

 

2.4.1.2 Teste de usabilidade 

Testes de usabilidade que consiste em avaliar a usabilidade dos sistemas 

através da observação de usuários, cuja finalidade é de melhorar a facilidade de 

uso, o grau de efetividade da interação e o grau com que o sistema atende as 

necessidades dos usuários. Os testes de usabilidade também servem para realizar 

medições do desempenho dos usuários como a quantidade erros e o tempo de 

duração da tarefa (RAMOS, 2011). 

As vantagens do teste de usabilidade (RAMOS, 2011): 

1. Indicar reações dos usuários potenciais; 
2. Mostrar os problemas e falhas no sistema; 
3. Mostrar onde o sistema funciona bem; 
4. Fornecer ideias ao projeto através das sugestões dos usuários; 
5. Fornecer meios para comparar múltiplos usuários; 
6. Promover a participação do usuário 
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Há que se distinguir a finalidade e o objetivo dos testes de usabilidade. Este é 

importante que se faça testes de desempenho para se ter uma visão global da 

interface. Aquele é importante identificar os aspectos da interface, como bons ou 

ruins e investigar a melhor forma de melhorar o designer. 

Para ambos os casos há que se realizar um plano de teste, que possa 

responder as seguintes questões, dispostas na Tabela (11). 

 

Tabela 11 – Plano detalhado de testes questões a serem respondidas. 
Nº Pergunta  
1 O objetivo do teste: o que se deseja obter? 
2 Quando e onde o teste irá acontecer? 
3 Qual a duração prevista de cada sessão de teste? 
4 Qual o suporte computacional necessário? 
5 Qual software precisa estar a disposição? 
6 Qual deverá ser o estado do sistema no inicio do teste? 
7 Quem serão os experimentadores? 
8 Quem serão os usuários e como serão conseguidos? 
9 Quantos usuários são necessários? 

10 Quais as tarefas que serão solicitadas aos usuários? 

11 Qual critério será utilizado para definir que os usuários terminaram cada tarefa 
corretamente? 

12 Quanto o experimentador poderá ajudar o usuário durante o teste? 

13 Quais dados serão coletados e como serão analisados uma vez que tenham sido 
coletados? 

14 Qual o critério para determinar que a interface é um sucesso? 
Fonte: (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003). 

 

As etapas de testes de avaliação de usabilidade estão explicitadas na Tabela 

(12). 

 

Tabela 12 – Descrição das etapas da avaliação do método de teste de usabilidade. 
Etapas do método de teste de usabilidade  

1. Preparação  

Nessa etapa se garante que tudo estará pronto antes do usuário chegar. 
Muito cuidado deve ser tomado com relação aos equipamentos que serão 
utilizados, devem estar "limpos" (de resultados de outros testes, alarmes 
sonoros, etc). 

2. Introdução  

Os usuários são apresentados à situação de teste e de alguma forma 
colocados a vontade, e alguns pontos que devem ser discutidos com os 
usuários nessa introdução, destaca-se:  

- O propósito do teste é avaliar o sistema e não o usuário. 
- Não devem se preocupar em ferir sentimentos dos experimentadores 

(designers) com suas observações. 
- Os resultados do teste servirão para melhorar a interface do usuário. 
- Relembrar que o sistema é confidencial e não deve ser comentado com 
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outros que inclusive podem vir a ser futuros usuários em outros testes. 
- A participação no teste é voluntária e podem parar a qualquer tempo. 

3. Teste  

Durante o teste deve ser escolhido somente um experimentador para falar 
com o usuário, para evitar confusão, e é importante que  em primeiro lugar 
se evite qualquer tipo de comentário ou expressões sobre a performance ou 
observações do usuário e em segundo lugar que se evite ajudar o usuário, 
a não ser que ele esteja realmente em dificuldades muito graves. 

4. Sessão 
final  

Depois do tempo definido para completar as tarefas  usualmente de 1 a 3 
horas os participantes são convidados a fazerem comentários ou sugestões 
gerais, ou a responderem um questionário específico. 

Fonte: (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003). 

 

2.4.1.3 Experimento controlado 

Experimento controlado “envolvem efetuar um bem projetado e controlado 

experimento de laboratório”. Todas as hipóteses e variáveis de interesse são 

testadas e controladas. Aplica-se conhecimento estatístico que validarão os 

resultados. 

Controlar todas as variáveis dentro de interações complexas 
envolvendo humanos além de difícil é de validade muito 
questionável. A metodologia experimental é seguida, tendo-se o 
experimentador controlando certas variáveis enquanto examina 
outras. Os experimentos são feitos em laboratórios especialmente 
construídos para esse fim e existe muito rigor na observação e 
monitoramento do uso do sistema. Os dados coletados são 
analisados quantitativamente de modo a produzir métricas que guiem 
o designer (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003). 

 

2.4.1.4 Método interpretativo 

O objetivo deste método é entender como os usuários utilizam os sistemas 

em seu ambiente e como o uso desses sistemas se integra com outras atividades. 

Para isso há a participação do usuário na coleta, análise ou interpretação dos dados.  

Os métodos que pertencem a esse grupo incluem avaliação 
participativa e conceitual que são dois métodos desenvolvidos 
especialmente para avaliar IHC, e avaliação etnográfica, uma técnica 
emprestada da antropologia, conforme discutido no Capítulo 3. 
Formas de registro como vídeos e áudio podem ser feitas como em 
outros métodos mas a forma de análise é bastante diferenciada 
(ROCHA; BARANAUSKAS, 2003). 
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Esta seção consistiu em identificar os métodos que avaliam as sub-

características de usabilidade de uma norma. Na próxima seção aprofunda-se um 

dos métodos de avaliação de usabilidade: os questionários.  

 

2.5 QUESTIONÁRIOS 

Entre os métodos de avaliações há dois tipos de classificação ao nível de 

envolvimento do usuário: uma é a avaliação com especialistas no assunto, onde se 

exclui totalmente a participação do usuário e, a outra, é a avaliação com usuários 

finais onde os incluem.  

Entre as avaliações com usuários finais existem também duas outras 

classificações ao nível de interação do entrevistado  para com o usuário: a 

primeira é a observação direta ou indireta, onde não existe essa interação, e a 

segunda é a investigação, onde há essa interação.  

Então, a nível de envolvimento do usuário os questionários estão no contexto 

de avaliação que envolvem os usuários, porque eles participam da avaliação. E a 

nível de interação do entrevistado os questionários estão no contexto de 

investigação porque o avaliador interage com ele (RAMOS, 2011). 

Os questionários são também formulários, compostos por perguntas abertas 

ou fechadas, aplicados a fim de coletar dados para avaliação e análise da pesquisa. 

Com o uso dos questionários não é necessário envolver o entrevistador para sua 

aplicação e pode abranger um grande número de pessoas que estão dispersas 

geograficamente. As perguntas dos questionários devem ser claras, objetivas e 

curtas e conter instruções claras de preenchimento (BARBOSA; SILVA, 2010). 

 

2.5.1 Questionários Padronizados de Usabilidade 

Questionários padronizados de usabilidade são questionários elaborados para 

a avaliação da usabilidade percebida, geralmente com um conjunto de perguntas 

apresentadas em uma ordem. Usa-se um formato com regras específicas para a 

produção de índices baseados nas respostas dos entrevistados.  
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 As vantagens de se utilizar questionários padronizados de usabilidade é ter 

uma melhor objetividade, replicabilidade, quantificação e economicidade (SAURO; 

LEWIS, 2012). 

 

2.5.2 Questionários Pós-Estudo 

Os questionários pós-estudo é um dos instrumentos de avaliação de 

usabilidade, que avalia em um nível mais alto. Ela é boa para realizar comparações 

entre versões diferentes do design da interface de um mesmo software ou de 

softwares distintos (Tab. 13). (SAURO; LEWIS, 2012).  

 

2.5.2.1 Questionário para satisfação e interação com o usuário (QUIS) 

O QUIS é um questionário com 27 itens que foi projetado para avaliar a 

satisfação subjetiva dos usuários com aspectos específicos da interface homem 

computador, e já está em sua sétima versão.  

É um questionário que mede a satisfação dos usuários com o sistema ao 

longo de nove escalas de medida e mensura nove fatores da interface como: fatores 

da tela, terminologias e feedback do sistema, fatores de aprendizagem, capacidades 

do sistema, manual técnico, tutorial online, multimídia, teleconferência e instalação 

do software. É considerado altamente confiável (SAURO; LEWIS, 2012).  

É um instrumento de medida projetado para buscar a satisfação subjetiva do 

usuário. Ele foi desenvolvido no Laboratório para Automação de Processos de 

Decisão Psicológica (LAPD), na Universidade Maryland. Os questionários de 

satisfação apresentam estimativas conhecidas quantificáveis de confiabilidade e 

validade, sendo resistentes a fatores tais como fingimento e influência positiva ou 

negativa das respostas (BRANDÃO, 2006). 

O questionário é projetado para ser configurado de acordo com as 

necessidades de cada análise de interface, pela inclusão apenas das seções que 

são de interesse da pesquisa (BRANDÃO, 2006). 

 

 



 

 

 

 

66 

Tabela 13 – Tipos de questionários padronizados de usabilidade pós-estudos  

Fonte:  SAURO; LEWIS, 2012. 

Questionários  Nº de 
perguntas Disponibilidade  Criador  Tipo de 

dispositivos Escala Aspectos de usabilidade  

QUIS 27 Proprietário LAPD Software  

- Fatores da tela 
- Terminologias e feedback do sistemas 
- Fatores de aprendizagem 
- Capacidade do sistema 
- Manual técnico 
- Tutorial online 
- Multimídia, 
- Teleconferência 
- Instalação do software 

SUMI 50 Proprietário HFRG Software 
Concordo/ 
Indeciso/ 
Discordo 

- Eficiência 
- Ajuda 
- Controle 
- Facilidade de aprender 
- Empatia 

PSSUQ 16 Aberto IBM Computador e 
aplicações 

Discordo 
Fortemente / 

Concordo 
Fortemente/ NA 

- Rápida completude do trabalho 
- Facilidade de aprendizado 
- Documentação de alta qualidade e ajuda 
online 
- Adequação funcional 
- Rápida aquisição da produtividade 

SUS 10 Aberto DEC Computador 

Discordo 
Fortemente / 

Concordo 
Fortemente 

- Necessidade de suporte 
- Capacidade de treinamento 
- Complexidade do sistema 
- Satisfação do usuário 
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2.5.2.2 Inventário de medição e usabilidade de software (SUMI) 

É um método rigorosamente testado e comprovado para medir a qualidade do 

software a partir do ponto de vista do usuário final. É um método consistente para 

avaliar a qualidade do uso de um produto de software ou protótipo, e pode ajudar 

com a detecção de falhas de usabilidade antes de um produto implantado. O SUMI é 

um questionário de 50 itens que mede a percepção da eficiência, afeto, controle e 

aprendizagem de um sistema dos usuários.  

O SUMI é recomendado para qualquer organização que deseja medir a 

percepção da qualidade de uso do software na visão de um desenvolvedor, um 

consumidor de software, ou como um adquirente. SUMI é cada vez mais usado para 

definir qualidade dos requisitos de uso pelos adquirentes de software. Também ajuda 

o gerente a identificar o software mais adequado para sua organização (SAURO; 

LEWIS, 2012).  

O SUMI é efetivamente usado para: 

• Avaliar novos produtos durante a avaliação do produto 

• Fazer comparações entre produtos ou versões de produtos 

• Estabelecer metas para desenvolvimento de aplicações futuras. 

• Definir metas verificáveis para a qualidade de uso realização 

• Conquistar o controle de metas durante o desenvolvimento do produto 

• Destacar bons e maus aspectos de uma interface. 

 

2.5.2.3 Questionário de usabilidade de sistemas pós-estudos (PSSUQ) 

O PSSUQ é um questionário de avaliação destinado para perceber a 

satisfação com o sistema ou com a aplicação. Esse questionário surgiu de um 

projeto interno da International Business Machines (IBM) chamado Métricas de 

Usabilidade de Sistema (SUMS). Em sua primeira versão ele continha 18 itens de 

avaliação de usabilidade. Em uma investigação independente da IBM para medir a 

percepção da usabilidade de seus clientes internos, com vários grupos diferentes de 

usuários, indicou um conjunto de cinco características de usabilidade em comum: a 

rápida completude do trabalho, a facilidade de aprendizado, a documentação de alta 



41 

 

 

 

qualidade e ajuda online, a adequação funcional e a rápida aquisição da 

produtividade (SAURO; LEWIS, 2012).  

Os dezoito itens do questionário cobriam apenas as quatro primeiras 

características. Depois os especialistas da IBM tiveram que colocar um item a mais 

para cobrir a quinta característica citada, criando assim a segunda versão do 

PSSUQ (SAURO; LEWIS, 2012). 

Hoje, o PSSUQ é um questionário de 16 itens que mede percepção da 

satisfação dos usuários com um produto ou sistema. Foi necessário excluir alguns 

itens do questionário antigo porque eles contribuíam relativamente pouco para a 

confiabilidade do questionário. Além dos 16 itens esse questionário tem uma escala 

de valores com pontuação de 1 a 7 indicando que para valores mais próximos de 

um, o avaliador concorda fortemente e para valores mais próximos de 7 o avaliador 

discorda fortemente (SAURO; LEWIS, 2012). 

O PSSUQ produz 4 itens de pontuação: uma no geral pela média dos 

dezesseis itens do questionário e três pelas sub-escalas. A primeira é a qualidade do 

sistema que é a média dos itens de 1 a 6 do questionário, a segunda é a qualidade 

da informação que é feita pela média de itens de 7 a 12 do questionário e a terceira 

é a qualidade da interface, que é a média dos itens 13 a 16 do questionário 

(SAURO; LEWIS, 2012). 

 

2.5.2.4 Escala de usabilidade de sistema (SUS) 

É um questionário desenvolvido por John Brooke na Corporação de 

Equipamento Digital LTDA do Reino Unido, para avaliar a usabilidade dos sistemas e 

produtos. É um questionário simples e de rápida aplicação que demonstra uma visão 

geral e subjetiva da avaliação da usabilidade de um produto de software mede e 

avalia a satisfação dos usuários em relação ao produto (SIMÕES; MORAES, 2010). 

Para Simões e Moraes (2010) os benefícios do uso de um questionário como 

o SUS são: “é uma escala muito fácil de administrar para os participantes, pode ser 

usado em pequenas amostras com resultados confiáveis e é válido e pode 

efetivamente diferenciar entre sistemas utilizáveis e não utilizáveis”. 
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O SUS é o questionário mais popular, sendo responsável por, 

aproximadamente, 43% dos estudos de usabilidade. Utiliza a escala Likert para 

medir as opiniões, atitudes e crenças. É composto de 10 questões, como visto na 

Tab. (14) e cada uma tem uma escala de avaliação que está entre 1 e 5 indicando 

que para valores mais próximos de um o avaliado discorda plenamente, caso ele 

coloque na terceira posição da escala ele é neutro, e caso ele coloque na quinta 

posição ele concorda plenamente (SAURO; LEWIS, 2012; SIMÕES; MORAES, 

2010). 

Simões e Moraes (2010) descreve o cálculo da pontuação do questionário: 

Para calcular a pontuação do questionário, deve-se somar a 
contribuição de cada questão. O valor de cada contribuição muda de 
acordo com a característica da questão, para as questões 1,3,5,7 e 
9, a pontuação na escala é de menos 1. Para as questões de número 
2,4,6,8 e 10, a pontuação na escala é de menos 5. Após determinado 
o valor de cada questão, é necessário somar todos os valores e 
multiplicar por 2,5 para obter o resultado global do SUS. Este 
resultado global está inserido numa escala de 0 a 100. A média do 
SUS é 68 pontos. Se você fez menos pontos do que isso, você 
provavelmente está enfrentando problemas sérios de usabilidade em 
seu produto. 

 

Tabela 14 –  Questionário de avaliação de usabilidade (SUS). 

Questões 
Discordo  

Totalmente  
1 

 

Discordo  
2 

 

Neutro  
3 

 

Concordo  
4 

Concordo  

Totalmente  
5 

1. Acho que gostaria de usar 
este sistema com 
frequência. 

 

 
 

  

2. Achei o sistema 
desnecessariamente 
complexo. 

 
  

  

3. Achei o sistema fácil de 
usar. 

 
 

   

4. Achei que seria 
necessário o apoio de um 
técnico para poder usar este 
sistema. 

 
  

  

5. As funções deste sistema 
estavam bem integradas. 

 
  

  

6. Achei este sistema muito 
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inconsistente. 

7. Imagino que a maioria 
das pessoas aprenderiam a 
usar este sistema 
rapidamente. 

 

  
  

8. Achei o sistema muito 
incomodo e complicado de 
usar 

 

 

 

 

 

9. Eu me senti seguro e 
confiante para usar o 
sistema 

 

   

 

10. Eu preciso aprender um 
monte de coisas antes de 
continuar usando este 
sistema. 

 

 

  

 

Fonte:  SAURO; LEWIS (2012). 

 

 
2.5.2.4.1 Recomendações para melhoria de usabilidade pelo SUS 

Em uma pesquisa de avaliação ergonômica de usabilidade que utilizou como 

um dos métodos de avaliação o questionários SUS e que foi aplicado a um ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA) demonstrou que a falta de conhecimento dos 

benefícios da usabilidade contribuiu para um software pobre e isso levou a uma 

baixa qualidade do ensino em decorrência do software utilizado (SIMÕES, 2011).  

Dessa experiência foi possível extrair algumas recomendações de melhoria 

de usabilidade segundo os itens do questionários do SUS (Tab. 15).  

 
Tabela 15 –  Recomendação de melhoria de usabilidade baseado no SUS. 

Itens avaliados Recomendações de melhoria  

1. Frequência de uso do 
sistema; Não há. 

2. Complexidade do sistema; 

- As funções avançadas do software devem ser fáceis de 
aprender;  
- A linguagem do software deve ser simples;  
- Os nomes dos comandos do software devem ser 
compatíveis com a realidade do usuário;  
- O software deve informar ao usuário o resultado de cada 
ação executada;  
- O software deve evitar informações irrelevantes; 

3. Facilidade de uso; Não há. 
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4. Assistência para usar o 
sistema; 

- Acrescentar recurso de ajuda referente às funções 
disponíveis na página acessada. 
- Posicionar o link “Ajuda” em destaque; 
- O sistema não apresenta tutoriais interativos 

5. Funções integradas do 
sistema; Não há. 

6. Inconsistência do sistema; 

- As ações dos usuários no software devem ser  
consistentes;  
- Os elementos gráficos devem seguir a mesma 
padronização;  
- Os itens da tela devem estar agrupados logicamente; 

7. Rápida aprendizagem; 

- As ações devem estar sempre visíveis;  
- O software deve apresentar instruções para a navegação;  
- As operações do sistema devem ser fáceis de aprender e 
usar;  
-O software deve suportar usuários novatos e experientes. - 
A apresentação do sistema deve se dar de forma paulatina 
aos usuários novatos. Se o usuário estiver acessando o 
sistema pela primeira vez, este sistema deve comunicar ao 
usuário o que ele deve fazer;  
- Apresentar ao aluno uma equipe de suporte pró-ativo; 

8. Sistema é incômodo e 
complicado para usar; Não há. 

9. Segurança e confiança para 
usar o sistema; 

- O software deve permite que o usuário interrompa ou 
cancele processamentos ou transações em andamento;  
- O software deve apresentar mensagens que indicam que o 
usuário está no controle;  
- O software deve apresentar mensagens de erros sobre as 
falhas do sistema;  
- O software deve estar adequado a todas as possibilidades 
de erros;  
- O software deve facilitar a retro navegação;  
- O software deve apresentar mensagens de erros eficazes;  
- O software deve disponibilizar um recurso de ajuda para os 
usuários; 

10. Aprendizagem de outras 
informações para usar o 

sistema. 
Não há. 

Fonte:  SIMÕES (2011). 

 

2.5.2 Questionários Pós-Tarefa 

Servem para o diagnóstico detalhado de problemas em interfaces de itens 

específicos e não avaliam a interface como um todo.  Elas podem ser usadas como 

complemento dos questionários pós-estudos (SAURO; LEWIS, 2012). (Tab. 16). 
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Tabela 16 – Questionários Padronizados Pós-Tarefas 

Questionários  Nº de 
perguntas  Disponibilidade  Tipo de 

dispositivos  Escala  Aspectos de 
usabilidade  

ASQ 3 Aberto Software 

Discordo 
Fortemente / 

Concordo 
Fortemente 

Facilidade de 
completude da 
tarefa 

SatiSatisfaçãofação 
com o tempo de 
realização da 
tarefa 
Satisfação com 
o suporte de 
informação 

SEQ 1 Aberto Software Muito difícil/ 
muito fácil 

Facilidade de 
completude da 
tarefa 

SMEQ 1 Aberto Software Ver Tabela 17 Esforço 
Fonte:  Criado pelo autor. 

 

2.5.2.1 Questionário Pós Cenário (ASQ) 

O desenvolvimento do questionário ASQ aconteceu ao mesmo tempo e utiliza 

o mesmo formato que o questionário PSSUQ. Ele é um questionário de três itens 

onde há três características de avaliação que são sondadas: a primeira é a 

facilidade de completude da tarefa, a segunda é a satisfação com o tempo de 

realização da tarefa e a terceira é a satisfação com o suporte de informação. A 

pontuação do ASQ é a média das respostas dos itens (SAURO; LEWIS, 2012). 

Os três itens do questionário tem uma escala de valores que variam de 1 a 7 

e o NA, indicando que para valores mais próximos de um, o avaliado concorda 

fortemente, para valores mais próximos de sete o avaliado discorda fortemente e o 

NA o avaliado não está de acordo e nem em desacordo com o item (SAURO; 

LEWIS, 2012). 

 

2.5.2.2 Questões Simples e Fáceis (SEQ) 

O questionário SEQ avalia, exclusivamente, um item. Ele pede para o 

participante avaliar a facilidade de completude de uma tarefa, similar com o item 1 

do ASQ. Alguns praticantes dessa ferramenta usam um questionário com uma 

escala de 5 valores para medir a facilidade da completude da tarefa. Os valores 

mais próximos do primeiro valor indicam muita dificuldade de completar a tarefa 
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enquanto que os valores mais próximos do quinto indicam maior facilidade de 

completar a tarefa (SAURO; LEWIS, 2012). 

 

2.5.2.3 Questionário de Esforço Mental Subjetivo (SMEQ) 

É conhecido como uma escala de classificação mental de esforço em um 

único item de um questionário com uma escala de classificação que varia de 0 a 

150, ou seja, consiste de uma linha na vertical com 150 mm de comprimento para 

indicar a característica de percepção mental de esforço de completude da tarefa.  

Há nove marcadores (Tab. 17) que vão desde “não é de todo difícil de fazer” 

até “tremendamente difícil de fazer”. 

 

Tabela 17 –  Marcadores/Escala do SMEQ 
 Escala  

1 não é de todo difícil de fazer 
2 não muito fácil de fazer 
3 pouco difícil de fazer 
4 difícil de fazer 
5 um pouco difícil de fazer 
6 bem difícil de fazer 
7 muito difícil de fazer 
8 muito mas muito difícil de fazer 
9 tremendamente difícil de fazer. 

Fonte: SAURO; LEWIS (2011) 

 

2.5.3 Outros questionários não padronizados 

2.5.3.1 TOWABE - Uma Ferramenta para Avaliação de Usabilidade em Aplicações 

para Web 

A ferramenta TOWABE tem como objetivo apoiar a avaliação de usabilidade 

em aplicações para web. A ferramenta integra mais de uma técnica de avaliação de 

usabilidade: questionário de satisfação do usuário, inspeção de usabilidade 

utilizando checklist e card sorting. Esse fato permite que os relatórios, gerados 

automaticamente pela TOWABE, sejam analisados sob diferentes perspectivas, 

explorando aspectos complementares das técnicas implementadas (ITAKURA; 

VERGILIO, 2002). 
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A ferramenta TOWABE possui três módulos principais: o TCheck, o TQuest e 

o TCat e mais oito módulos de suporte: Manutenção, Ajuda, Busca, Cadastro, 

Notícias, Relatório, Convite de Usuários e Aplicação (ITAKURA; VERGILIO, 2002):  

• Módulo TCheck: disponibiliza um checklist para a verificação de 
usabilidade em aplicações para web, baseado nos princípios 
estabelecidos no padrão ISO 9241-10: adequação à tarefa, auto 
descrição, controlabilidade, conformidade com as expectativas do 
usuário, tolerância ao erro, adequação à individualização, adequação 
ao aprendizado. 

• Módulo TQuest: implementa um questionário de satisfação do 
usuário baseado nos princípios estabelecidos pela norma ISO 9241-
10, além do princípio atratividade. Embora o principal objetivo de 
uma aplicação web seja o desempenho eficiente e eficaz das tarefas, 
é reconhecida a necessidade de se produzir aplicações não só 
funcionais, mas também com uma veia artística. 

• Módulo TCat: permite que usuários avaliadores determinem o 
quanto as categorias e os itens que compõem a estrutura da 
aplicação para web propostos pelo projetista de interface e 
implementados pelo programador são entendidos pelo usuário final 
da aplicação para web. Na verdade, o módulo TCat implementa uma 
variação da técnica de card sorting. 

 

2.5.3.2 ErgoList1 

Auxilia na técnica de inspeção da ergonomia de interfaces homem-

computador. Suas carascterísticas são: uma melhora na intuitividade, na facilidade 

de uso e na utilidade dos programas de software interativo. 

  O Ergolist possui os seguintes módulos: 

• Módulo checklist: vai ajudá-lo a realizar uma inspeção da qualidade 

ergonômica da interface com o usuário de seu sistema. 

• Módulo questões: lhe dá a possibilidade de conhecer de modo informal 

as questões que compõem o módulo Checklist. 

• Módulo recomendações: presenta recomendações ergonômicas que 

podem auxiliá-lo nas decisões de projeto de interfaces com o usuário. 

 

                                            
1 Disponível em: http://www.labiutil.inf.ufsc.br/ergolist/. Acesso em: 20 nov. 2015. 
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Esta seção consistiu em apresentar algumas ferramentas de avaliação de 

usabilidade com o objetivo de identificar e elicitar alguns requisitos para construir a 

ferramenta de avaliação de usabilidade dessa proposta. 

Há ainda os questionários não padronizados como podem ser visualizados na 

Tab. (18). 

 

Tabela 18 – Outros tipos de questionários não padronizados de usabilidade. 

Fonte:  (SAURO; LEWIS, 2012). 

 

Esta seção explanou e aprofundou o assunto dos questionários é um dos 

métodos de avaliação e são usados junto de outros métodos de avaliação de 

usabilidade como inspeção de usabilidade e teste de usabilidade. Na próxima seção, 

será apresentada as escalas de medidas. 

 

2.6 ESCALAS DE MEDIDAS 

São instrumentos que objetivam medir a intensidade, opiniões e atitudes da 

maneira mais objetiva possível. A maior vantagem de uso de escalas é que são 

instrumentos estruturados e padronizados entre elas podemos citar: Escala de 

Estimativa Numérica (NRS); Escala Visual Analógica (EVA); Escala de Categorias 

Verbais ou Visuais (VRS); Escala (Categoria – Razão) de Borg para mensuração da 

dor e Escala Likert (SCOPEL; ALENCAR; CRUZ, 2007).  

Questionário Objetivo  

Questionário de usabilidade para 
sistema de computação (CSUQ) 

O CSUQ é uma versão simplificada do PSSUQ, tem objetivos 
semelhantes e os pesquisadores que realizam estudos de 
usabilidade utilizam este questionário para avaliar a 
satisfação do usuário com a usabilidade do sistema. 

Utilidade, satisfação, e facilidade 
de uso (USE) 

É um questionário utilizado para avaliar a utilidade do 
software a facilidade de aprendizagem e a satisfação do 
usuário. 

Índice de Satisfação do Cliente 
(ACSI) 

É um questionário que mede a qualidade percebida de 
websites do governo do Reino Unido, e de empresas 
particulares, e mede as expectativas do cliente quanto 
satisfação do cliente, a fidelidade dele ao site e as 
reclamações.  

Índice de Experiência do Cliente 
(CxPi) 

É um questionário com foco nas experiências do cliente, e 
mede sua experiência para fazer negócio, o quão ele é 
agradável e o quão ele é fácil para fazer negócio. 
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Essa pesquisa abordará a escala LIKERT e a escala EVA, uma porque é a 

escala padrão utilizada junta aos questionários padronizados e a outra porque foi 

observado que pode ser utilizada junto a área de IHC visto que tem uma escala 

diferente das outras e essas são exclusivas da área médica.  

 

2.6.1 Escala Visual Analógica (EVA) 

Usada em questionários, a Escala Analógica Visual é um instrumento que 

tenta medir uma certa característica subjetiva que se acredita variar através de uma 

série contínua de valores que não pode ser facilmente medida diretamente. Ao 

responder a um item no questionário, os entrevistados especificam o seu nível de 

acordo com a escala, indicando uma posição ao longo de uma linha contínua entre 

dois pontos finais (SCOPEL; ALENCAR; CRUZ, 2007). 

Para os autores a escala EVA é utilizada em questionários da área de saúde, 

para a mensuração de fenômenos subjetivos como dor, ansiedade, náusea, fadiga e 

dispneia. Tais escalas correspondem a uma linha de 10 (cm) ou 100 (mm), vertical 

ou horizontal, na qual o paciente, ou o avaliador, é orientado a marcar a quantidade 

de sensação experimentada no momento.  

Cada milímetro corresponde a um grau de desvio e, portanto, a escala 

oferece 100 possibilidades de graduação. A EVA é geralmente ancorada por termos 

que representam os extremos (ausente e máximo) e graus intermediários (leve, 

médio e intenso) dos fenômenos subjetivos (MARTINS; COUTO; GAMA, 2015).  A 

Fig. (1) exemplifica a EVA. 

 

 
 
 
 

Figura 1. Escala Visual Analógica (EVA). 
Fonte: Disponível em <http://migre.me/soVpy>. Acesso em: 10 dez. 2015. 

 
Mais especificamente, a escala EVA é utilizada para medir, por exemplo, 

quantidade de zumbido agudo e crônico que um paciente sente, ou a quantidade de 

dor que um paciente sente.  

A explicação do ponto de vista da dor é que nesse espectro contínuo a 

medida não dá grandes saltos como ocorre com outras escalas. 
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A EVA pode ser útil para comparar um paciente com ele próprio ao longo do 

tempo, mas, é menos confiável em comparar indivíduos um com o outro (SCOPEL; 

ALENCAR; CRUZ, 2007). 

Um estudo comparativo da intensidade da dor entre a EVA e a Escala de 

Graduação Numérica Compartimentada (EGNC) em pacientes que apresentavam 

Síndrome do Túnel do Carpo ou Distrofia Simpático Reflexa, demonstrou que há 

concordância significativa entre as escalas (p=0,471). Que 90% dos pacientes 

preferiram usar a EGNC por considerá-la ser mais fácil e compreensível e que o 

grau de escolaridade influenciou no desempenho dos pacientes. A EVA se mostrou 

como uma possível alternativa ou segunda opção para medir essa dor (ANDRELLA; 

ARAÚJO; LIMA, 2003). 

 

2.6.2 Escala Likert 

 É um tipo de escala que apresenta cinco níveis de resposta para cada item 

avaliado e serve para medir atitudes e comportamentos, que variam de um extremo 

ao outro. No primeiro nível, poderia estar a opção de “Não Concordar Totalmente” e 

na outra extremidade haveria a opção de “Concordo Totalmente”. A escala permite 

que haja um nível neutro, caso a quantidade seja um número ímpar. 

Quando ela tem uma quantidade par, força o sujeito a escolher uma opção 

positiva ou negativa. A escala Likert é a escala mais popular e avalia o nível de 

concordância ou de não concordância de uma afirmação. Figura. (2). 

 

 
Figura 2. Exemplo de escala Likert. 

Fonte: ABREU (2010). Disponível em: < http://migre.me/soVuP>. Acesso em: 10 dez. 2015. 

 

2.6.3 Tipos de Escalas 

Há algumas escalas que são utilizadas mais na Matemática: Escala nominal, 

Escala Ordinal, Escala métrica (Escala Intervalar e Escala de Razão). (Tab. 19). 
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Tabela 19 – Formas de representar as escalas em interação humana- computador 
associando o tipo escala a uma representação de Widgets. 

Tipos de 
escalas Tipos de Seleção Tipo de Widgets 

ordinal Seleção de um intervalo de 
valores 

 

nominal 
Seleção de um conjunto de 

valores em um conjunto 
discreto 

 

metrica 
Seleção de um conjunto de 

valores em conjunto limitado 
de valores discretos 

 

nominal Seleção de um valor em 
conjunto discreto 

 

metrica Seleção de um valor 
numérico real ou inteiro 

 

metrica Seleção de um valor num 
intervalo 

 

Fonte: Criado pelo autor. 

 

Esta seção consistiu em apresentar as escalas de medidas em especial a 

EVA, pois é um assunto dentro do contexto, e essa pesquisa buscará implementar a 

EVA como alternativa ou como segunda opção da escala LIKERT na aplicabilidade 

dos questionários. Na próxima seção será apresentado algumas ferramentas de 

avaliação de usabilidade com o objetivo de entender o que elas fazem e extrair 

requisitos delas para construir a ferramenta de avaliação de usabilidade dessa 

pesquisa. 

 

2.7 FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 

Uma ferramenta de avaliação de usabilidade deve seguir um ou mais 

métodos de avaliação, como inspeção de usuário, questionários de satisfação, 

heurísticas de avaliação ou outras. É importante que tal ferramenta possa permitir 

coletar os dados, deve sinalizar se sua avaliação é para avaliar um produto em fase 

de desenvolvimento ou se é para avaliar um produto final (WINCKLER; PIMENTA, 
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2002). 

Entre os questionários relacionados na quinta seção deste capitulo um deles 

será selecionado, passando por quatro critérios, e será usado junto à ferramenta de 

avaliação. Os critérios para a seleção do questionário são esses: o primeiro consiste 

e verificar se o questionário está acessível ao público. O segundo critério verifica se 

questionário está disponível. 

O terceiro critério consiste em identificar se ele serve para avaliar apenas um 

determinado dispositivo. E o quarto critério verifica a conformidade dele com a 

normal SQUARE porque ela trata dos padrões mais atuais em termos de 

usabilidade. As medidas para os critérios são essas: 

• Primeiro critério CR1: (Acessível, ou Inacessível); 

• Segundo critério CR2: (Livre ou Proprietário); 

• Terceiro critério CR3: (Limitado, Ilimitado); 

• Quarto critério CR4: (Alto, Médio, Baixo). 

Será selecionado o questionário que for acessível, Livre, Não limitado e tiver o 

grau alto de conformidade. O grau auto de usabilidade significa que o questionário 

tem mais de dois itens de avaliação em comum. A comparação se dá dos Aspectos 

de Usabilidade das tabelas 13 e 16 com as Sub-características de usabilidade da 

Tabela 8. Essa seleção pode ser vista na Tab. (20). 

 
Tabela 20 –  Critérios de seleção de questionário. 

Questionário CR1 CR2 CR3 CR4 Selecionado? 

QUIS Acessível Proprietário Ilimitado Alto Não 

SUMI Acessível Proprietário Ilimitado Alto Não 

PSSUQ Acessível Livre Ilimitado Alto Sim 

SUS Acessível Livre Ilimitado Alto Sim 

ASQ Acessível Livre Ilimitado Baixo Não 

SEQ Acessível Livre Ilimitado Baixo Não 

SMEQ Acessível Livre Ilimitado Baixo Não 

ERGOLIST Acessível Livre Ilimitado Alto Sim 
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TOWABE Inacessível - Limitado Médio Não 
Fonte: Criado pelo autor. 

Entre os que não foram selecionados, pela Tabela (20) é possível perceber 

que os questionários QUIS e SUMI não foram porque eles são proprietários. Os 

questionários ASQ, SEQ, SMEQ não foram selecionados porque tem baixa 

conformidade com a norma, ou seja,  são questionários pós-tarefas que geralmente 

avaliam apenas um item. O TOWABE não foi por que no presente momento ele se 

encontra inacessível. 

Entre os que foram selecionados o PSSUQ, SUS e o ERGOLIST passaram 

por todos os critérios desejados para ser usado junto a ferramenta. Para selecionar 

o questionário a ser usado junto a ferramenta pretendida o escolhido foi o SUS 

porque ente os três ele é o mais popular e pelo fato do PSSUQ e ERGOLIST terem 

uma forma mais complicada de mediar a usabilidade. 
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3 ESCOPO DO PRODUTO 

Este capítulo descreve o escopo do produto e de forma sucinta formaliza o 

problema de acordo com o framework de delimitação do problema (Tab. 21) para 

evidenciar o problema que se busca resolver. Apesar da problemática já ter sido 

apresentada na Introdução este capítulo fornece o entendimento do problema com 

justificativa para elicitação dos requisitos.   

 

3.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

O framework da delimitação do problema está demonstrado na Tab. (21). 

 
Tabela 21 – Delimitação do problema. 

O problema de:  Softwares com interface e usabilidade ruins 

Afeta:  Usuários 

Cujo o impacto é:  Obsolescência do software, baixa produtividade dos usuários  

Uma solução 
seria:  

Uma ferramenta com um questionário eletrônico e informatizado que 
utiliza a EVA como escala para avaliar usabilidade 

 

 

3.2 ELICITAÇÃO DOS REQUISITOS 

Para elicitar os requisitos não se utilizou técnicas tradicionais, como 

entrevistas, questionários, entre outras que são realizadas com clientes, pois usam 

estes como fonte primária de requisitos, porque as necessidades, no geral, partem 

deles. No caso dessa pesquisa não há um cliente específico, mas uma proposta de 

ferramenta baseada em questionários. 

Foram identificadas três necessidades – N1, N2 e N3. E dessas necessidades 

foram derivadas características e requisitos funcionais e não funcionais. (Tab. 22), 

(Tab. 23) e (Tab. 24). 
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Tabela 22 – Características e requisitos da ferramenta de avaliação de usabilidade 
para necessidade 1. 
N1: Permitir um meio de realizar avaliações de software  

Características  Requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF)  

C1 

Coletar 
informações do 

Avaliador do 
Software 

RF1 O sistema deve permitir ao usuário avaliador realizar o login e 
logout do sistema 

RF2 
O sistema deve permitir ao usuário avaliador cadastrar seus 
dados como: (nome, email, empresa, expertise) para manter 

seus dados no sistema. 

RF3 O sistema deve permitir que mais de um usuário avaliador 
possa se cadastrar no sistema 

C2 

Coletar 
informações do 

software 
avaliado 

RF4 

O sistema deve permitir ao usuário avaliador poder cadastrar 
os dados do software avaliado como: (nome, destinação, 
empresa, linguagem utilizada, repositório utilizado, meio 

utilizado: web, mobile) para manter seus dados no sistema. 

RF5 O sistema deve permitir ao usuário avaliador cadastrar as 
tarefas que o software executa 

C3 

Coletar 
informações da 
usabilidade do 

software 
avaliado 

RNF1 
O sistema deve utilizar como método de avaliação o 

questionário padrão de usabilidade chamado SUS para 
análise da usabilidade. 

RF6 
O sistema deve permitir ao usuário avaliador realizar 

avaliações de usabilidade por meio de questionários para 
manter os dados dessas avaliações no sistema 

RF7 O sistema deve permitir ao usuário avaliador selecionar um ou 
mais de um avaliador por avaliação  

RF8 O sistema deve permitir ao usuário avaliador selecionar o 
software avaliado  

RF9 O sistema deve permitir ao usuário avaliador selecionar a 
escala de medida a EVA ou LIKERT 

RF10 O sistema deve permitir ao usuário realizar avaliações de 
usabilidade de apenas alguns itens 

C4 

Utilizar escalas 
de media para 

medir a 
usabilidade 

RF11 
O sistema deve permitir ao usuário avaliador utilizar como 
escala de medida padrão a EVA para manter os dados no 

sistema por essa escala 

RF12 
O sistema deve permitir ao usuário avaliador ter como 

segunda opção a escala de medida a LIKERT para manter os 
dados no sistema de cada avaliação por essa escala 

C5 
Comparar as 
avaliações de 
usabilidade 

RF13 
O sistema deve permitir ao usuário avaliador comparar as 

avaliações já realizadas de um mesmo software por período 
para acompanhar a evolução dele  

RF14 
O sistema deve permitir ao usuário avaliador comparar as 

avaliações já realizadas por tipo de dispositivo para verificar se  
a usabilidade do software está uniforme entre os dispositivos 

RF15 O sistema deve permitir ao usuário avaliador comparar as 
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avaliações já realizadas por avaliador para verificar quem 
realiza as melhores avaliações 

RF16 
O sistema deve permitir ao usuário avaliador comparar as 

avaliações já realizada entre software distintos para selecionar 
aqueles que tem melhor usabilidade 

C6 Apresentar boa 
usabilidade 

RNF2 O sistema deve ter recursos de ajuda e de perguntas mais 
frequentes 

RNF3 O sistema deve ser acessível via web pelos navegadores mais 
usados (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome) 

RNF4 O idioma do sistema deve estar no inglês e português. 

C7 Apresentar boa 
confiabilidade RNF5 

O sistema deve poder manter as informações dos dados de 
usabilidade em caso de falha ou de saída inesperada do 

usuário do sistema 
Fonte:  Criado pelo autor. 

 
Tabela 23 – Características e requisitos da ferramenta de avaliação de usabilidade 
para necessidade 2 
N2: Analisar as informações da usabilidade de software   

Características  Requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF)  

C8 
Prover análise 

dos dados RF17 

O sistema deve realizar a análise da avaliação da usabilidade 
de cada item conforme explicado na seção 2.5. sobre o 

questionário SUS para medir a consistência da usabilidade de 
um software 

C9 
Prover 

recomendações 
de melhoria 

RF18 
O sistema deve fazer recomendações de melhoria de 

usabilidade com base nos dados informados para ajudar o 
avaliador a melhorar a usabilidade de seu produto 

Fonte:  Criado pelo autor. 

 
Tabela 24 – Características e requisitos da ferramenta de avaliação de usabilidade 
para necessidade 3. 
N3: Emitir relatórios de avaliação de Usabilidade  

Características  Requisitos  funcionais (RF) e não funcionais (RNF)  

C10 
Prover 

emissão de 
relatórios 

RF19 
O sistema deve permitir ao avaliador emitir relatório de 

avaliação da usabilidade por período para verificar a evolução 
da usabilidade do software 

RF20 
O sistema deve permitir ao avaliador emitir relatório de 

avaliação da usabilidade por avaliador para verificar 
similaridades e diferenças de cada item de avaliação 

RF21 
O sistema deve permitir ao avaliador emitir relatórios em 

formato digital XML, ou impresso em PDF, para diversificar os 
meios formais de emissão de relatório 

Fonte:  Criado pelo autor. 
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• A característica C1, da Necessidade 1 - coletar informações do avaliador 

do software -  segundo Rocha e Baranauskas (2003), quando se faz uma 

avaliação de usabilidade pelo método de inspeção de usabilidade, entre os 

quatro tipos de métodos de inspeção, a avaliação heurística envolve mais de 

3 avaliadores porque uma pessoa só não pode encontrar todos os problemas. 

Derivou-se então dessa característica os requisitos funcionais RF1, RF2 e 

RF3, porque é importante identificar e quantificar os avaliadores do sistema.  

• A características C2, da Necessidade 1 - coletar informações do software 

avaliado - segundo Rocha e Baranauskas (2003), como os avaliadores de 

interface podem ser desde um usuário iniciante a um especialista, este pode 

fazer uma avaliação de usabilidade com muito mais rigor Daí surge essa 

necessidade de identificar essas interfaces para que as avaliações delas 

tenham mais rigor e sejam melhores avaliadas. Dessa característica surgiu o 

quarto e o quinto requisito funcional, o RF4 e RF5. 

• A característica C3 da Necessidade 1 - coletar informações da usabilidade 

do software avaliado há uma necessidade de coletar informações de 

usabilidade de software através de questionários porque segundo Sauro e 

Lewis (2012), os questionários são a melhor forma de coletar informações da 

usabilidade percebida e os questionários padrões de usabilidade tem melhor 

objetividade, replicabilidade, quantificação economicidade e outras vantagens 

mais na hora de coletar informação.  

Entre os questionários padronizados de usabilidade explicados no referencial 

teórico, os questionários pós-estudos cobrem muito mais aspectos de 

usabilidade dos que os questionários pós-tarefas, pois estes cobrem apenas 

um aspecto de usabilidade: na maioria deles é a satisfação do usuário. Entre 

os questionários padronizados o SUS foi escolhido para ser usado como 

explicado na sétima seção capitulo dois dessa pesquisa.  

Por esses motivos surgiram do sexto ao décimo requisito funcional do – RF6 

ao RF10, e o primeiro requisito não funcional, RNF1. 
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• A característica C4, da Necessidade 1 – utilizar escalas de medida para 

medir a usabilidade -  como há uma necessidade de medir vários aspectos 

de usabilidade, medir um aspecto subjetivo como facilidade de aprendizagem 

não é tão fácil, e traduzir em números um valor pode não dizer muita coisa 

para saber se um software é fácil ou não de se aprender. Mas as variações de 

aprendizagem que uma pessoa tem, é possível de medi-las, e as Escalas 

EVA e Likert servem muito bem para medir essas variações. Daí surgiu o 

décimo primeiro e o décimo segundo requisito funcional, RF11 e RF12. 

Segundo Scopel, Alencar e Cruz (2007), a EVA não leva saltos discretos, 

diferentemente como uma categorização em escalas ordinais que significa 

não uma mudança de nível como de um amador, para um especialista mas 

uma evolução contínua e gradual de aprendizado. A escala Likert, é utilizada 

pela maioria dos questionários, pois ela avalia o nível de concordância ou de 

não concordância de uma afirmação.  

Esta pesquisa propõem utilizar as duas escalas de medida, a EVA e a Likert, 

onde irão medir as variações e medir as concordâncias das afirmações.  

• A característica C5, da Necessidade 1 – comparar as avaliações de 

usabilidade – originou os requisitos funcionais do décimo terceiro ao décimo 

sexto RF13 ao RF16. Do RF13, segundo  Barbosa e Silva (2010) o uso de um 

sistema deve ser avaliado em diferentes momentos do processo de 

desenvolvimento. Essa avaliação se distingue quanto a sua fase formativa e 

somativa. 

Do RF14, um software deve ser avaliado levando em consideração a tipo de 

dispositivo computacional para verificar a apropriação de tecnologias pelo 

usuário, pois um dispositivo que ele manuseia com mais frequência pode 

impactar na avaliação (BARBOSA; SILVA, 2010); 

Do RF15, segundo Barbosa e Silva (2010), um sistema interativo deve ser 

avaliado na perspectiva de quem constrói e de quem o utiliza. Em uma 

avaliação de usabilidade Rocha e Baranauskas (2003) ensinam que na hora 

de fazer uma inspeção de usabilidade deve-se envolver mais de três 

avaliadores porque uma pessoa só não pode encontrar todos os problemas, é 

importante que um sistema diferencie a avaliação de um sistema feita por 
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cada avaliador, pois cada um deles pode ter uma visão da usabilidade do 

sistema. 

Do RF16, o sistema deve permitir realizar comparações das avaliações de 

software, permitindo que identifique o que tem melhor usabilidade. 

• A característica C6 e C7, da Necessidade 1 - apresentar boa usabilidade e 

apresentar boa confiabilidade - foi derivado o segundo, terceiro, quarto e 

quinto requisito não funcional, do RNF2 ao RNF5. Eles surgiram da 

necessidade de que uma ferramenta de avaliação deve ter uma boa 

usabilidade e confiabilidade igual ou superior às outras ferramentas de 

avaliação de encontradas. 

• A característica C8, C9 da Necessidade 2 e a características C10, da 

Necessidade 3 - prover análise dos dados, prover recomendações de  

melhoria e prover emissão de relatórios -  foram derivados os requisitos 

funcionais do décimo sétimo ao vigésimo primeiro, RF17 ao RF21. Cada 

requisito funcional apresenta as funcionalidades em comum que as 

ferramentas de avaliação de usabilidade fazem, como por exemplo, emissão 

de relatórios e recomendações.  

 

3.2.2 Classificação, Priorização e Associação dos R equisitos 

 A Tabela (25) apresenta a relação entre os requisitos funcionais e classifica 

quanto a sua prioridade (baixa, média e alta); a sua dependência em relação à 

outros RFs e associação do requisito com o caso de uso que implementa este 

requisito. 

 Receberam prioridade alta os requisitos essências para realizar uma 

avaliação de usabilidade. Dentre os requisitos elicitados os requisitos funcionais RF2 

e RF6 são essenciais porque juntos cumprem com metade das etapas necessárias 

para realizar uma avaliação como o de definir o objetivo, explora as perguntas e 

escolher um método. Essas três etapas fazem parte do Framework DECIDE. 

(BARBOSA; SILVA, 2010). 

 Receberam prioridade média os requisitos que não são essências para 

realizar uma avaliação, mas que contribuem com aumento de informações sobre 
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elas quando utilizados. E receberam prioridade baixa os requisitos que realizam 

ações do sistemas  e que não trazem muitas informações. 

Tabela 25 – Classificação, Priorização e Associação dos Requisitos com o UC 
ID Descrição  Prioridade  Dependência  Associação  

RF1 
O sistema deve permitir ao usuário 

avaliador realizar o login e logout do 
sistema 

Baixa RF2, UC1 

RF2 

O sistema deve permitir ao usuário 
avaliador cadastrar seus dados como: 
(nome, email, empresa, expertise) para 

manter seus dados no sistema. 

Alta  UC2 

RF3 
O sistema deve permitir que mais de um 
usuário avaliador possa se cadastrar no 

sistema 
Média RF2 UC2 

RF4 

O sistema deve permitir ao usuário 
avaliador poder cadastrar os dados do 

software avaliado como: (nome, 
destinação, empresa, linguagem 

utilizada, repositório utilizado, meio 
utilizado: web, mobile) para manter seus 

dados no sistema. 

Média RF1, RF2 UC4 

RF5 
O sistema deve permitir ao usuário 
avaliador cadastrar as tarefas que o 

software executa 
Média RF1, RF2,RF4 UC13 

RF6 

O sistema deve permitir ao usuário 
avaliador realizar avaliações de 

usabilidade por meio de questionários 
para manter os dados dessas avaliações 

no sistema 

Alta RF1, RF2, 
RF3, RF4 UC7 

RF7 
O sistema deve permitir ao usuário 

avaliador selecionar um ou mais de um 
avaliador por avaliação  

Média RF3 UC3 

RF8 O sistema deve permitir ao usuário 
avaliador selecionar o software avaliado  Média RF4,RF5 UC5 

RF9 
O sistema deve permitir ao usuário 

avaliador selecionar a escala de medida 
a EVA ou LIKERT 

Média RF1,RF2 UC6 

RF10 
O sistema deve permitir ao usuário 

realizar avaliações de usabilidade de 
apenas alguns itens 

Média RF7, RF8, 
RF9,  UC7 

RF11 

O sistema deve permitir ao usuário 
avaliador utilizar como escala de medida 
padrão a EVA para realizar a avaliação 
manter os dados no sistema por essa 

escala 

Baixa RF9 UC7,UC8 

RF12 O sistema deve permitir ao usuário Média RF9 UC7,UC8 
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avaliador ter como segunda opção a 
escala de medida a LIKERT  para 

realizar a avaliação e manter os dados 
no sistema de cada avaliação por essa 

escala 

RF13 

O sistema deve permitir ao usuário 
avaliador comparar as avaliações já 

realizadas de um mesmo software por 
período para acompanhar a evolução 

dele  

Média RF10 UC9 

RF14 

O sistema deve permitir ao usuário 
avaliador comparar as avaliações já 

realizadas por tipo de dispositivo para 
verificar se  a usabilidade do software 

está uniforme entre os dispositivos 

Média RF10 UC9 

RF15 

O sistema deve permitir ao usuário 
avaliador comparar as avaliações já 

realizadas por avaliador para verificar 
quem realiza as melhores avaliações 

Média RF3,RF10 UC9 

RF17 

O sistema deve realizar a análise da 
avaliação da usabilidade de cada item 

conforme explicado na seção 2.5. sobre 
o questionário SUS para medir a 

consistência da usabilidade de um 
software 

Média RF10 UC11 

RF18 

O sistema deve fazer recomendações de 
melhoria de usabilidade com base nos 

dados informados para ajudar o avaliador 
a melhorar a usabilidade de seu produto 

Baixa RF10 UC12 

RF19 

O sistema deve permitir ao avaliador 
emitir relatório de avaliação da 

usabilidade por período para verificar a 
evolução da usabilidade do software 

Média RF10 UC10 

RF20 

O sistema deve permitir ao avaliador 
emitir relatório de avaliação da 

usabilidade por avaliador para verificar 
similaridades e diferenças de cada item 

de avaliação 

Média RF10 UC10 

RF21 

O sistema deve permitir ao avaliador 
emitir relatórios em formato digital XML, 

ou impresso em PDF, para diversificar os 
meios formais de emissão de relatório 

Média RF10 UC10 

Fonte:  Criado pelo autor. 

 

3.2.2 Especificação de Casos de Uso (UC) 

Segundo Debastiani (2015) um caso de uso descreve alguns cenários 

possíveis de um evento iniciado por um ator. Um ator é uma pessoa ou um 
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dispositivo que interage com o sistema. Um evento é uma ação executada pelo 

sistema, é também chamado de funcionalidade do sistema. Os cenários descritos 

em um caso de uso especificam o objetivo da ação executada após o ator iniciá-lo e 

as sequências lógicas que uma ação pode seguir, há várias dessas sequências, 

fluxos, que uma ação segue.  

Um caso de uso deve contemplar a descrição de uma dessas ações e de 

vários fluxos de eventos se houver mais de um. Também há que descrever a pré 

condição e a pós-condição, para se executar uma ação e ou seja, a situação do 

sistema antes e depois da ação. Toda essa descrição deve ser escrita de forma clara 

e objetiva para que qualquer desenvolvedor que leia possa entendê-la e 

implementá-la (DEBASTIANI, 2015). 

Dos requisitos do sistema foram derivados os casos de uso , onde um caso 

de uso implementa um ou mais requisito.  

Na Tabela 26 está formalizado o template de caso de uso e suas descrições e 

na Fig. (3) consta o diagrama de casos de uso que mostra todas as funcionalidades 

que o sistema terá e no APÊNDICE A estão formalizados a especificação de cada 

caso de uso. 

Tabela 26 – Template de Caso de Uso (UC) 

Template de Caso de 
Uso 

Descrição  

1. Informações do Caso de 
Uso 

Deve conter informações como ID, Data, Versão Autor (que 
escreveu)  o caso de uso para ser possível rastreá-lo e 

identificá-lo se necessário. 

2. Descrição  Deve conter o objetivo da funcionalidade 

3. Atores  Deve Conter os atores que executam a ação se é o usuário 
ou outro sistema que iniciou a ação. 

4. Pré- condições  Deve conter a situação que o sistema deve se encontrar 
antes de executar uma ação 

5. Fluxo de Eventos  
5.1. Fluxo Básico  

5.2. Fluxos Alternativos  

Deve contemplar os caminhos possíveis que uma ação pode 
tomar 

O fluxo básico é o caminho principal seguido pelo sistema 
quando  as condições são satisfeitas 

O fluxo alternativo é o caminho secundário seguido pelo 
sistema quando as condições não são satisfeitas 

6. Pós-condições 
Deve conter a situação que o sistema deve apresentar depois 

de executar uma ação 



63 

 

 

 

7. Observação 
Deve conter uma regra de negócio ou informação 

suplementar se houver. 
Fonte: Criado pelo autor. 

Figura 3. Diagrama de caso de uso do Sistema 
Fonte: Criado pelo autor. 
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3.2.3 Arquitetura do Sistema 

 Para Pfleeger (1998) “Uma arquitetura de software envolve a descrição de 

elementos arquiteturais dos quais os sistemas serão construídos, interações entre 

esses elementos, padrões que guiam suas composições e restrições sobre estes 

padrões”. 

A arquitetura de software representa as estruturas do sistema, que consiste 

em componentes de software, propriedades externamente visíveis dos componentes 

e os relacionamentos entre eles2. 

Pode ser representada em diferentes formas e de vários pontos de vista, 

dependendo das necessidades do projeto e das preferências da equipe de 

desenvolvimento. O Open UP tem elementos importantes que definem a arquitetura 

do sistema, entre eles foi selecionado o Padrão Arquitetural MVC (Modelo, Visão e 

Controle) que estrutura o sistema e três camadas independentes, porém 

complementares.  

A camada modelo é uma abstração do mini-mundo, onde os arquitetos e 

desenvolvedores softwares percebem. A camada controladora é a que implementa a 

inteligência e faz a ponte entre  interface gráfica e a base de dados do sistema. A 

camada visão é a interface percebida pelos usuários é o designer do sistema. Esse 

modelo MVC não é restrito a outras camadas, porém, outras camadas podem fazer 

parte do Padrão Arquitetural do Software dependendo da necessidade.  

A ferramenta proposta de avaliação de usabilidade utilizou o padrão MVC e 

sua arquitetura pode ser vista na Fig. (4). 

                                            
2 Disponível em: http://epf.eclipse.org/wikis/openuppt/. Acesso em 22 nov. 2015. 
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Figura 4. Arquitetura do sistema diagrama de classe e o modelo MVC. 
Fonte: Criado pelo autor.
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4 PROPOSTA DE TRABALHO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta dessa pesquisa consistiu entender o que já existe relacionado ao 

tema de avaliação de usabilidade de software como, IHC, questionários, EVA, 

ferramentas de avaliação de usabilidade e a normas e modelos de qualidade de 

produto de software. E através disso foi possível construir o referencial teórico dessa 

pesquisa e estabelecer o escopo da ferramenta. Foram identificados as 

necessidades, características e requisitos que uma ferramenta de avaliação de 

usabilidade deve ter para realizar uma avaliação de um software. 

Entre os requisitos elicitados, conclui-se que nem todos eles são essenciais 

para realizar uma avaliação apenas o que implementa o questionário SUS  e o que 

que identifica os avaliadores são essenciais porque juntos implementam 3 etapas 

essências na hora de realizar uma avaliação.  

Em momento algum essa pesquisa se afastou dos conceitos oriundos da 

Engenharia de Software, nessa primeira etapa foram utilizados conceitos como 

elicitação e identificação de requisitos, definição de escopo de produto e de projetos, 

cronograma IHC e usabilidade. 

Foi definido um cronograma para acompanhamento do progresso de evolução 

da ferramenta e pode ser Fig. (5). 

A segunda etapa dessa pesquisa consistirá em implementar os requisitos 

funcionais, especificados nos casos de uso, e os requisitos não funcionais, para 

assim desenvolver uma ferramenta de avaliação de usabilidade de forma que ela 

possa utilizar o questionário SUS e a escala de medida EVA para realizar avaliações 

de softwares.  

Continuarão sendo aplicado os conceitos da Engenharia de Software porém 

agora com foco nos  conceitos relacionados ao desenvolvimento do produto como 

testes, verificação, gestão da configuração de software, definição e implantação de 

ambiente, desenvolvimento orientado a objeto, e outros mais que forem necessários.  



67 

 

 

 

Figura 5.  Cronograma de atividades na produção da ferramenta de avaliação 
usabilidade.

Nome Duração Início Fim
Projeto de Desenvolvimento Ferramenta de avaliação de usabilidade 115 days? 05/01/16 13/06/16

Elaboração 26 days? 05/01/16 09/02/16
Refiniar os requisitos funcionais de 1 a 10 em Casos de usos 8 days? 05/01/16 14/01/16
Refiniar os requisitos funcionais de 11 a 20 em Casos de usos 7 days? 15/01/16 25/01/16
Classificar e priorizar os casos de uso mais arriscados 1 day? 26/01/16 26/01/16
Elaborar os casos de testes para os casos de uso de 1 a 10 3 days? 27/01/16 29/01/16
Elaborar os casos de testes para os casos de uso de 11 a 20 3 days? 01/02/16 03/02/16
Definir o ambiente de desenvolvimento e de teste 1 day? 04/02/16 04/02/16
Definir o ambiente da gestão da configuração 1 day? 08/02/16 08/02/16

Controle de versão 1 day? 08/02/16 08/02/16
Integração contínua 1 day? 08/02/16 08/02/16

Elaborar plano de verificação para acompanhar a conformidade dos Requisitos 1 day? 09/02/16 09/02/16
Construção 73 days? 10/02/16 20/05/16

Interação 1: Versão alfa da ferramenta 24 days? 10/02/16 14/03/16
implementar  a arquitetura do sistema 3 days? 10/02/16 12/02/16
implmentar os 3 primeiros UC do sistema 6 days? 15/02/16 22/02/16
Implementar os testes correspondentes para os 3 primeiros UC 2.875 days? 22/02/16 24/02/16
implmentar os UC de 4 a 6 do sistema 3.875 days? 25/02/16 01/03/16
Implementar os testes correspondentes para os UC de 4 a 6 3.875 days? 02/03/16 07/03/16
implementar no sistema os requisitos não funcionais de 1a 3 4.875 days? 08/03/16 14/03/16

Interação 2:  Versão beta da ferramenta 24.875 days? 15/03/16 18/04/16
implmentar os UC de 7 a 9 do sistema 3.875 days? 15/03/16 18/03/16
Implementar os testes correspondentes para os UC de 7 a 9 4.875 days? 18/03/16 24/03/16
implementar a interface do sistema 4.875 days? 24/03/16 30/03/16
implmentar os UC de 10 a 12 do sistema 2.875 days? 31/03/16 04/04/16
Implementar os testes correspondentes para os UC de 10 a 12 1 day? 05/04/16 06/04/16
implmentar os UC de 13 a 15 do sistema 1 day? 08/04/16 11/04/16
Implementar os testes correspondentes para os UC de 13 a 15 3.875 days? 13/04/16 18/04/16

Interação 3: Versão Gama da ferramenta 23.875 days? 19/04/16 20/05/16
implmentar os UC de 16 a 18 do sistema 4.875 days? 19/04/16 25/04/16
Implementar os testes correspondentes para os UC de 16 a 18 2.875 days? 25/04/16 27/04/16
implmentar os UC de 19 e 20 do sistema 2.875 days? 27/04/16 29/04/16
Implementar os testes correspondentes para os UC de 19 e 20 3.875 days? 29/04/16 04/05/16
implementar melhorias para interface do sistema 4.875 days? 02/05/16 06/05/16
implementar no sistema os requisitos não funcionais 4 e 5 3.875 days? 09/05/16 12/05/16
implementar no sistema o requisito não funcionail numero 6 2.875 days? 12/05/16 16/05/16
Realizar as análises planejadas de verificação e validação da ferramenta 4.875 days? 16/05/16 20/05/16

Transição 19.875 days? 17/05/16 13/06/16
Implantar a ferramenta no servidor de implantação 4.875 days? 17/05/16 23/05/16
desenvolver manual de ajuda da ferramenta 3.875 days? 23/05/16 26/05/16
Disponibilisar para a comunidade academica na forma de software livre 3.875 days? 26/05/16 31/05/16
Obter feedback do produto 3.875 days? 31/05/16 03/06/16
Fornecer suporte para a uso da ferrameta 3.875 days? 01/06/16 06/06/16
Apresentar a versão final da ferramenta ferramenta 5.875 days? 06/06/16 13/06/16
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APÊNDICE A - Casos de Uso (UC) da Ferramenta de Ava liação de Usabilidade  

Casos de Uso (UC1)  

1. Informações do Caso de Uso   

ID Data Versão Nome Autor  

UC1 1/12/2015 1.0 Realizar login e logout Vinícius Rangel  

  

2. Descrição  

O objetivo deste caso de uso é fazer com que o usuário realize login e logout no sistema e 
tenha uma sessão exclusiva para ele. 

 

3. Atores  

Usuário avaliador 

 

4. Pré-condições  

Estar cadastrado no sistema (UC2) 

 

5. Fluxo de Eventos 

5.1. Fluxo Básico  

1 O usuário informa seus dados login e senha 

2 O sistema autentica o usuário cadastrado 

3 O sistema carrega a sessão do usuário avaliador  

 

5.2. Fluxos Alternativos 

Quando o sistema não autentica o usuário  

1 o sistema informa que o usuário não está cadastrado 

2 o sistema abre uma janela para o usuário de cadastrar 

 

6. Pós-condições  

O sistema inicia a sessão do usuário avaliador  

 

7. Observação  

Não há 
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Casos de Uso (UC2)  

1. Informações do Caso de Uso  

ID Data Versão  Nome Autor  

UC2 1/12/2015 1.0 Manter Avaliador  Vinícius Rangel  

  

2. Descrição 

O objetivo deste caso de uso consiste no usuário avaliador se cadastrar no sistema informando 
os seus dados pedidos para manter seus dados no sistema 

 

3. Atores 

Usuário avaliador 

 

4. Pré-condições 

Não há 

 

5. Fluxo de Eventos 

5.1. Fluxo Básico 

1 O usuário avaliador cadastra seus dados Nome. RG, profissão, Instituição, Nível de expertise 
em IHC,   

2 O sistema informa uma mensagem de sucesso  

3 O sistema carrega a sessão do novo usuário cadastrado  

 

5.2. Fluxos Alternativos 

Quando o usuário avaliador não informa um dos itens  

1 o sistema informa que o usuário não foi cadastrado 

2 o sistema informa qual item não foi preenchido 

 

6. Pós-condições 

O sistema inicia a sessão do usuário avaliador  

 

7. Observação 

Todos os itens do cadastro devem ser obrigatórios 
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Casos de Uso (UC3)  

1. Informações do Caso de Uso   

ID Data Versão  Nome Autor  

UC3 1/12/2015 1.0 Selecionar Avaliadores Vinícius R angel  

  

2. Descrição  

O objetivo deste caso de uso consiste avaliador principal  selecionar os  outros avaliadores que 
participarão das avaliações para relacionar os avaliadores envolvidos na avaliação e manter  
seus dados no sistema  

 

3. Atores  

Usuário avaliador principal 

Usuário avaliador secundário 

 

4. Pré-condições  

O usuário avalidor principal ja estar cadastrado e logado no sistema (UC11 e UC2) 

 

5. Fluxo de Eventos 

5.1. Fluxo Básico  

1 O usuário avaliador seleciona entre os avaliadores secundários cadastrados os que poderão 
participarão da avaliação 

2 O sistema informa todos os avaliadores envolvidos na avaliação 

 

5.2. Fluxos Alternativos 

Não há 

 

6. Pós-condições  

O sistema ter relacionado todos os avaliadores envolvidos com a avaliação 

 

7. Observação  

Os usuários avaliadores secundários também deverão já estarem cadastrado no sistema 
(UC2) 
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Casos de Uso (UC4)  

1. Informações do Caso de Uso   

ID Data Versão  Nome Autor  

UC4 1/12/2015 1.0 Manter software avaliado Vinícius  Rangel  

  

2. Descrição  

O objetivo deste caso de uso consiste avaliador principal cadastrar o software avaliado para 
manter seus dados no sistema  

 

3. Atores  

Usuário avaliador principal 

 

4. Pré-condições  

O usuário avaliador principal já estar cadastrado e logado no sistema (UC1 e UC2) 

 

5. Fluxo de Eventos 

5.1. Fluxo Básico  

1 O usuário avaliador informa os dados do software como Nome do sistema, Instituição, 
destinação do software, sua pagina (opcional), seu repositório(opcional) o email e nome do 
desenvolvedor (opcional) e o tipo de dispositivo (celular, tablet etc), versão, data de criação, e 
data de termino, status(inicial, em desenvolvimento, finalizado) 

2 O sistema informa uma mensagem de sucesso 

 

5.2. Fluxos Alternativos 

Quando o usuário avaliador não informa um dos itens  do software  

1 o sistema informa que o software avaliado não foi cadastrado 

2 o sistema informa qual item não foi preenchido 

 

6. Pós-condições  

O sistema relaciona todos os avaliadores envolvidos com a avaliação do software 

 

7. Observação  

 Não há 
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Casos de Uso (UC5)  

1. Informações do Caso de Uso   

ID Data Versão  Nome Autor  

UC5 1/12/2015 1.0 Selecionar software Vinícius Rang el 

  

2. Descrição  

O objetivo deste caso de uso consiste avaliador principal  selecionar os  outros softwares que 
participarão das avaliações para relacionar seus dados a avaliação e mante-los no sistema  

 

3. Atores  

Usuário avaliador principal 

 

4. Pré-condições  

Os softwares estar cadastrado no sistema pela sua versão (UC3) 

 

5. Fluxo de Eventos 

5.1. Fluxo Básico  

1 O sistema informa todos os softwares  

2 O usuário avaliador seleciona o software dele pela versão  

 

5.2. Fluxos Alternativos 

Não há 

 

6. Pós-condições  

O sistema ter relacionado o software com a avaliação 

 

7. Observação  

 Não há 
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Casos de Uso (UC6) 

 1. Informações do Caso de Uso   

ID Data Versão  Nome Autor  

UC6 1/12/2015 1.0 Selecionar escala Vinícius Rangel  

  

2. Descrição  

O objetivo deste caso de uso consiste avaliador principal  selecionar o tipo de escala para 
utilizar junto a avaliação para manter os dados da avaliação por escala.     

 

3. Atores  

Usuário avaliador principal 

 

4. Pré-condições  

Não há 

 

5. Fluxo de Eventos 

5.1. Fluxo Básico  

1 O sistema informa os dois tipos de escala  

2 O usuário avaliador seleciona a escala LIKERT ou a EVA 

3 O sistema coleta os dados pela escla LIKERT 

 

5.2. Fluxos Alternativos 

O usuário não seleciona o tipo de escala  

o sistema seleciona por default a escala LIKERT 

 

6. Pós-condições  

O sistema  relacionado a escala com a avaliação 

 

7. Observação  

 Não há 
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Casos de Uso (UC7)  

1. Informações do Caso de Uso  

ID Data Versão  Nome Autor  

UC7 1/12/2015 1.0 Realizar avaliações do software V inícius Rangel  

  

2. Descrição  

O objetivo deste caso de uso consiste em permitir ao avaliador realizar avaliação para medir o 
nível de conformidade da usabilidade segundo o questionário SUS 

 

3. Atores  

Usuários avaliadorres principal e secundário 

 

4. Pré-condições  

Os usuário avalidores estarem cadastrado e logado no sistema (UC1 e UC2) 

O software avaliado estar cadastrado no sistema (UC4) 

 

5. Fluxo de Eventos 

5.1. Fluxo Básico  

1 O usuário avaliador principal informa a data da avaliação e o tipo de avaliação(somativa ou 
formativa) 

2 O usuário avaliador seleciona os avaliadores envolvidos(opcional) (UC3) 

3 O usuário avaliador seleciona o software avaliado (UC5) 

4 O usuário avaliador seleciona tipo de escala (Liket ou a EVA) (UC6) 

5 Os usuários avaliadores responden aos 10 itens em questão do questionário 

6 O sistema realiza os calculos e análise dos dados informados segundo o questionário  
SUS(UC11) 

7 O sistema informa o término da avaliação 

 

5.2. Fluxos Alternativos 

Quando o usuário avaliador principal não informa ou  seleciona um dos itens ?  

1 O sistema informa que um dos itens não foi informado ou selecionado 

2 O usuário seleciona os itens obrigatorios 

3 O sistema retoma a avaliação para o item 4 da avaliação  

5 O sistema da opção de  refazer a avaliação com outra escala 
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Quando um dos usuário selecionados não realizam a a valiação  

1 O sistema não informa o término da avaliação 

2  O sistema apresenta para o avaliador principal a opção de continuar esperando pela 
avaliação ou finalizar a avaliação 

3 O sistema informa o termino da avaliação 

 

6. Pós-condições  

O sistema fica aguardando a proxima avaliação 

 

7. Observação  

Somente o avaliador principal tem a opção de selecionar a escala  LIKERT ou EVA 
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Casos de Uso (UC8)  

 

1. Informações do Caso de Uso   

ID Data Versão  Nome Autor  

UC8 1/12/2015 1.0 manter avaliações do software Vin ícius Rangel  

  

2. Descrição  

O objetivo deste caso de uso consiste em manter as avaliações de softwares para que o 
avaliador possa exclui, editar ou selecionar uma avaliação. 

 

3. Atores  

Usuários avaliadores principal e secundário 

 

4. Pré-condições  

O software avaliado estar cadastrado no sistema (UC4) 

O sistema ja ter realizado as avaliações de usablidadede alguns softwares (UC7) 

 

5. Fluxo de Eventos 

5.1. Fluxo Básico  

1 O usuário avaliador seleciona um software avaliado 

2 O  usuário edita, exclui ou atualiza um software avaliado. 

3 O sistema informa uma menssagem de sucesso 

 

5.2. Fluxos Alternativos  

Não há 

 

6. Pós-condições  

O sistema apresenta os dados do sistema e os softwares disponíveeis atualizados 

 

7. Observação  

Não há 
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Casos de Uso (UC9)  

1. Informações do Caso de Uso  

ID Data Versão  Nome Autor  

UC9 1/12/2015 1.0 Realizar comparações Vinícius Ran gel  

  

2. Descrição  

O objetivo deste caso de uso consiste em permitir ao avaliador realizar comparações por 
avaliadores, período, dispositovo, e entre softwares distintos.    

 

3. Atores  

Usuários avaliadorres principal 

Usuários avaliadorres secundários 

 

4. Pré-condições  

O usuário avalidor principal e secundário ja estar cadastrado e logado no sistema (UC1 e 
UC2) 

O software avaliado estar cadastrado no sistema (UC4) 

O sistema ja ter realizado as avaliações de usablidadede alguns softwares (UC7) 

 

5. Fluxo de Eventos 

5.1. Fluxo Básico  

1 O sistema apresenta os softwares que foram avaliados 

2 O usuário seleciona um ou mais software para comparação   

3 O usuário avaliador seleciona um ou mais  tipos de comparações ( por avaliador, por 
período(versões), por tipo de dispositivo, por softwares diferentes ) 

4 O  sistema compara e apresenta as diferenças  em uma nova tela 

5 O usuário  salvar a comparação e a tela se fecha 

6 O sistema fica aguardando a próxima comparação ou avaliação  

 

5.2. Fluxos Alternativos 

Quando o avaliador compara entre os avaliadores dis tintos  

1 O sistema apresenta os softwares que foram avaliados 

2 O avaliador seleciona os avaliadores que deseja comparar 

3 O sistema compara e mostra a diferença das avaliaçõs por avaliador 

4 O sistema retoma para o item 5      
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Quando o avaliador compara por períd o de avaliadores distintos e mesmo avaliadores  

1 O sistema apresenta os softwares que foram avaliados 

2 O usuário seleciona a versão ou as datas  de desesenvolvimento do softwares 

3 sistema retoma para o item 5 

 

6. Pós-condições  

O sistema fica aguardando a proxima comparação e avaliação 

 

7. Observação  

Não há 
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Casos de Uso (UC10)  

1. Informações do Caso de Uso   

ID Data Versão  Nome Autor  

UC10 1/12/2015 1.0 Emitir relatórios  Vinícius Rangel  

  

2. Descrição  

O objetivo deste caso de uso consiste em permitir ao avaliador emitir relatórios das avaliações 
de usabildiade e comparações e de recomendações para formalisar e apresentar os relatórios 
e segundo  

 

3. Atores  

Usuários avaliadorres principal 

Usuários avaliadorres secundários 

 

4. Pré-condições  

O sistema ja ter realizado as avaliações de usablidadede alguns softwares (UC7) 

O sistema ja ter realizado as comparações da usablidadede alguns softwares (UC7) 

 

5. Fluxo de Eventos 

5.1. Fluxo Básico  

1 O sistema apresenta os softwares que foram avaliados e comparados e suas 
recomendações 

2 O usuário seleciona um desses softwares 

3 O usuário avaliador seleciona um ou mais  tipos de relatório ( por avaliador, por 
período(versões), por softwares diferentes ou o relatório de recomendações ) 

4  O usuário seleciona a opção de emitir o relatório em formato digital XML ou textual PDF 

5 O sistema fica aguardando a próxima comparação ou avaliação  

 

5.2. Fluxos Alternativos 

Não há 

 

6. Pós-condições  

O sistema fica aguardando a proxima comparação e avaliação 

 

7. Observação  

Os relatórios deve utilizar gráficos para melhor visualização 
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Casos de Uso (UC11) 

1. Informações do Caso de Uso   

ID Data Versão  Nome Autor  

UC11 1/12/2015 1.0 cálculo e analise da usabilidade  Vinícius Rangel  

  

2. Descrição  

O objetivo deste caso de uso consiste no sistema  pegar as avaliações informadas pelo 
usuário e 

realizar os calculos e análise de usabilidade segundo a forma de calculo do questionários SUS  

 

3. Atores  

Sistema 

 

4. Pré-condições  

O avalidor ou os avaliadores já terem  respondido ao questionários  

 

5. Fluxo de Eventos 

5.1. Fluxo Básico  

1 O sistema pega as os dados informados sobre a usabiliadde de cada avaliadores 

2 O sistema calcula os níveis de usabilidade informado do software por cada avaliador 
segundo os critérios do SUS 

3 O sistema  rankeia o software  pelo nível de usabilidade 

 

5.2. Fluxos Alternativos 

Não há 

 

6. Pós-condições  

As avaliações de usabilidade São finalizadas 

 

7. Observação  

Os relatórios deve utilizar gráficos para melhor visualização 
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Casos de Uso (UC12) 

1. Informações do Caso de Uso   

ID Data Versão  Nome Autor  

UC12 1/12/2015 1.0 Recomendação de melhorias  Vinícius Rangel  

  

2. Descrição  

O objetivo deste caso de uso consiste no sistema  pegar as avaliações ide cada software e 
com ela fornecer recomendações de melhoria  

 

3. Atores  

Sistema 

 

4. Pré-condições  

Os softwares cadastrados já terem sido avaliados  

 

5. Fluxo de Eventos 

5.1. Fluxo Básico  

1 O sistema com base  avaliações realizadas recomenda as melhorias de usabilidade 

2 O usuário emite  relatórios de recomendações de avaliação de usabilidade.   

 

5.2. Fluxos Alternativos 

Não há  

 

6. Pós-condições  

As avaliações de usabilidade realizadas 

 

7. Observação  

As recomendaçções de usabilidade que essa ferramenta propoem são as recomendações da 
seção 2.2.1 dessa pesquisa e das recomdações que são abordadas no questionário SUS 
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ANEXO: Norma SQUARE (condensada)  

 

Subdivisão Gestão da Qualidade,  

 

A ISO/IEC 25000 - (Engenharia de software – Requisitos e avaliação da qualidade 
de produto de software – Guia do SQUARE) . Estabelece informações e orientações 
sobre o uso da série de normas SQUARE, onde propicia uma visão geral do 
conteúdo do da norma, ela específica os seus modelos de referência e definições e 
o relacionamento entre os documentos da série. 

 
A ISO/IEC 25001 (Engenharia de software – Requisitos e avaliação da qualidade de 
produto de software – Planejamento e gestão). Estabelece os requisitos e as 
recomendações para uma organização responsável por implementar e gerenciar a 
especificação de requisitos de qualidade do produto de software e pelas atividades 
de avaliação da qualidade de software, provendo tecnologia, ferramentas, 
experiências e habilidades de gestão. 

 

Subdivisão Modelo de Qualidade 
 
A ISO/IEC 25010 - (Engenharia de software – Requisitos e avaliação da qualidade 
de produto de software – Modelo de Qualidade de produto de Software e Sistemas). 
Define um modelo de qualidade de produto de software, composto de características 
e sub-características que se manifestam internamente e externamente quando o 
software é utilizado. Também define um modelo para tratar da qualidade em uso do 
software. 

 
A ISO/IEC 25012 - (Engenharia de software – Requisitos e avaliação da qualidade 
de produto de software – Modelo de Qualidade de Dados). Define um modelo geral 
de qualidade de dados para os dados conservados em um formato estruturado 
dentro de um sistema de computador.  Também é utilizado para estabelecer os 
requisitos de qualidade de dados, definição de medidas de qualidade de dados, ou 
planejar e realizar avaliações de qualidade de dados. 
 
Subdivisão Medição da Qualidade 

 
A ISO/IEC 25020 (Engenharia de software – Requisitos e avaliação da qualidade de 
produto de software – Guia e Modelo de Referência para Medição). Fornece um 
modelo de referência de medição e guia para medir as características de qualidade 
definidos na norma ISO / IEC 25010 e  ISO / IEC 25012 . 

 

A ISO/IEC 25021 (Engenharia de software – Requisitos e avaliação da qualidade de 
produto de software – Elementos de Medição da Qualidade). Fornece guias para 
especificar  os Elementos de Medição da Qualidade (QME). O (QME) é uma medida 
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definida em termos de uma propriedade e o método de medição para a sua 
quantificação, incluindo opcionalmente a transformação por uma função matemática. 

 

A ISO/IEC 25022 (Engenharia de software – Requisitos e avaliação da qualidade de 
produto de software – Medição da Qualidade em Uso). Define as medidas de 
qualidade em uso, segundo o modelo de qualidade da ISO/IEC 25010. 

 

A ISO/IEC 25023 (Engenharia de software – Requisitos e avaliação da qualidade de 
produto de software – Medição da qualidade do Produto). Define as medidas de 
qualidade de sistemas e de 

produto de software, como as medidas internas e externas, segundo o modelo de 
qualidade da ISO/ IEC 25010. 

 

IA ISO/IEC 25024 (Engenharia de software – Requisitos e avaliação da qualidade de 
produto de software – Medição da qualidade dos Dados). Define as medidas de 
qualidade de dados para medir quantitativamente a qualidade de dados em termos 
das características definidas na ISO / IEC 25012. 
 

Subdivisão Requisitos de Qualidade 
 
 A ISO/IEC 25030 (Engenharia de software – Requisitos e Avaliação da 
Qualidade de Produto de Software – Requisitos de qualidade). Apresenta os 
requisitos e recomendações para a especificação de requisitos de qualidade de 
software tanto para adquirente quanto fornecedor. Ela é centrada em requisitos de 
qualidade de software, mas tem uma perspectiva do sistema desde que o software é 
normalmente desenvolvido e aplicado como parte de um sistema maior. 

 
Subdivisão Avaliação da Qualidade 
 
A ISO/IEC 25040 (Engenharia de software – Requisitos e Avaliação da Qualidade de 
Produto de Software – Guia e modelo de referência para Avaliação). Contém os 
requisitos e recomendações para a avaliação da qualidade do produto software e 
clarifica os conceitos gerais. Ela fornece uma descrição do processo de avaliação da 
qualidade do produto de software, estabelecendo os requisitos para a aplicação do 
presente processo. O processo de avaliação pode ser usado para diferentes fins e 
abordagens. 
 
A ISO/IEC 25041 (Engenharia de software – Requisitos e Avaliação da Qualidade de 
Produto de Software – Guia de Avaliação para Desenvolvedores, Adquirentes e 
Avaliadores independentes). Apresenta os requisitos, recomendações e diretrizes 
para o sistema e avaliação da qualidade dos produtos de software, para a aplicação 
da ISO / IEC 25040. Ela não se limita a qualquer área de aplicação específica, e 
pode ser utilizado para a avaliação de qualquer tipo de sistema e software de 
qualidade do produto. 
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A ISO/IEC 25042 (Engenharia de software – Requisitos e Avaliação da Qualidade de 
Produto de Software – Módulos de Avaliação). Define a estrutura e o conteúdo da 
documentação a ser usado para descrever um módulo de avaliação. Estes módulos 
de avaliação contém a especificação do modelo de qualidade, características, sub-
características do produto, medidas de qualidade em uso, dados associados e 
informações sobre a sua aplicação. 

 
A ISO/IEC 25045 (Engenharia de software – Requisitos e Avaliação da Qualidade de 
Produto de Software – Módulos de Avaliação para Recuperabilidade). Fornece a 
especificação para avaliar as sub-características de recuperação definida na 
característica de confiabilidade do modelo de qualidade ISO / IEC 2501. 
 

 

 


