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RESUMO 

O avanço da internet permitiu que as pessoas tivessem melhor acesso à informação. Esse 

avanço trouxe mudanças também para a comunicação. As empresas que lidam com 

comunicação passaram a dispor de um processo mais interativo em suas ações. A utilização de 

sistemas que dinamizem a troca de informação e interação entre marca e públicos passaram a 

ser bastante utilizados. Na computação, a Interação Humano-Computador investiga a relação 

das pessoas com os sistemas em contextos de uso. Neste trabalho, é apresentada uma análise 

de usabilidade de três sistemas alternativos aplicados em ações de Marketing. Os sistemas 

avaliados utilizam a plataforma totem interativo, tela interativa e projeção interativa nos 

respectivos sistemas: Vision Joy, Quiz de Perguntas e Jogo de Futebol. Foram realizadas 

análises através da observação da interação de um público específico. Ao final, é demonstrada 

uma listagem de pontos positivos e negativos de cada sistema. 

Palavras-chave: Avaliação de sistemas. Interface Humano-Computador. Sistemas Interativos. 

Marketing. 



 

ABSTRACT 

The advance of the internet has enabled people to have better access to information. This 

breakthrough has also brought changes to communication. Companies that deal with 

communication have a more interactive process in their actions. The use of systems that 

stimulate the exchange of information and interaction between brand and public have become 

widely used. In computing, Human-Computer Interaction investigates the relationship of 

people to systems in contexts of use. In this work, it is a usability analysis of three alternative 

systems applied in Marketing actions. The systems evaluated use the interactive totem 

platform, interactive screen and interactive projection in the respective systems: Vision Joy, 

Question Quiz and Football Game. Analyzes were performed by observing the interaction of a 

specific audience. In the end, a listing of the strengths and weaknesses of each system is 

demonstrated. 

Keywords: System Evaluation. Human-Computer Interface. Interactive Systems. Marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço da internet ao longo das décadas possibilitou que as pessoas tivessem acesso 

à informação de forma rápida, ágil e eficiente, tornando-a uma das invenções mais 

significativas de todos os tempos (SCHWARTZ, 1998). Esse avanço acarretou uma série de 

mudanças significativas no que se refere aos meios de comunicação, como visto por Monteiro 

(2010). As informações distribuídas pela Internet se tornaram ágeis, eficientes e acessíveis, 

intervindo diretamente no cotidiano das empresas, indústrias e meios de comunicação. É 

notório também que a Internet obteve uma aceitação muito rápida com o público em geral, 

fazendo com que os detentores de tecnologias interativas ligadas a ela despertem a atenção 

para a aplicação de novos métodos de Marketing de produtos e serviços. 

O mercado atual não reage às estratégias antigas de um Marketing que gera grande 

tumulto de informação e certa desorganização (RIES e TROUT, 2009). As empresas 

passaram a se apresentar de forma que a comunicação e difusão dessem lugar à interação. 

Logo, a publicidade tornou-se um relacionamento da empresa com seus consumidores ao 

invés de uma simples via de transmissão de mensagens (GONÇALVES e CARVALHO, 

2012). 

As empresas começaram a utilizar em suas campanhas maneiras de realizar uma 

comunicação mais ativa entre a marca e o público. Logo, é uma maneira de envolvimento 

com o público que vai além da comunicação verbal comumente utilizada. Por exemplo, é 

utilizar de cenários, de sistemas e outros artifícios que mudem o contexto onde há um locutor 

falando e um interlocutor recebendo a informação passivamente. Um exemplo clássico disso 

pode ser visto nas capitais onde alguns bancos disponibilizam bicicletas, personalizadas com a 

marca, para ajudar na locomoção de pessoas. Esse método de utilizar o Marketing atrela 

fortemente a interação do usuário à atividade realizada, de maneira que, através das técnicas 

utilizadas, seja em um software ou não, o usuário interaja diretamente com a marca. 

Os softwares desenvolvidos para as atividades de Marketing possuem uma forte 

tendência a utilizar dispositivos com telas sensíveis ao toque como: dispositivos móveis, 

totens, telas, projetores interativos, etc. Também conhecidos como sistemas alternativos, esses 

fogem do padrão de interação mouse e teclado encontrados em outros sistemas. Através desse 

tipo de dispositivo, é fornecida uma experiência sensorial, por estimular os sentidos do 

público (LEITÃO, 2013). Estes softwares procuram ser mais atraentes e interessantes, 

levando o usuário a um nível de interação mais envolvente. 
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A Interação Humano-Computador (IHC) é uma área que investiga os sistemas 

computacionais interativos utilizados pelas pessoas, no contexto de projeto, avaliação e 

implementação, bem como os fenômenos que estão associados a eles (HEWETT et al., 2009). 

Os estudos que se relacionam com a área de IHC fazem alusão à maneira como as interfaces 

devem ser construídas elevando ao máximo sua qualidade. Os estudos de IHC visam 

qualificar um projeto de interface ao longo do processo de desenvolvimento, bem como no 

produto final (PRATES e BARBOSA, 2003). 

Prates e Barbosa (2013) também mencionam que os estudos relacionados à avaliação 

de IHC, buscam avaliar a qualidade de um projeto de interface, tanto ao longo do processo de 

desenvolvimento como quando o software está pronto. 

A finalidade deste trabalho é de aplicar um processo de avaliação de usabilidade em 

sistemas de interatividade alternativa que ofereçam uma experiência sensorial que são 

utilizados em ações de Marketing.  A avaliação, irá identificar pontos positivos e negativos 

com relação a interação dos usuários e esses sistemas. Como objetivos específicos, este 

trabalho tem-se a levantar funcionalidades dos sistemas interativos (totem interativo, tela 

multimídia e projetor interativo); realizar observações de uso dos sistemas, descrevendo a 

interação dos usuários de acordo com a proposta de cada sistema; realização de inspeção da 

interatividade e documentação dos resultados obtidos com o estudo, com apresentações de 

sugestões de melhoria. 

Ao final do trabalho foi possível identificar que os sistemas analisados não 

necessitavam de muita melhoria. Os usuários tiveram algum fator de dificuldade, porém 

muito baixo. Os sistemas precisavam de melhorias no que diz respeito a criação de mais telas, 

por exemplo. Os critérios de interatividade não foram percebidos em todos os sistemas dados 

os cenários. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

Nesta seção, serão apresentados dois trabalhos que se relacionam com esta pesquisa. 

Na seção 2.1, é apresentado o trabalho de dissertação desenvolvido por Barata (2014). Trata-

se da investigação, desenvolvimento e avaliação da interface de quiosques digitais 

informativos interativos, utilizando um plano de testes de validação e testes empíricos de 

usabilidade, e que contou com sessões de avaliação com participantes. Na seção 2.2, é 

apresentado o trabalho de dissertação de Machado (2014) que descreve uma avaliação de 

interfaces touch-screen, onde são feitas a aplicabilidade e a comparação entre métodos. 

2.1 Quiosques Interativos: O Cérebro Humano 

Barata (2014), em sua dissertação de mestrado, apresenta um meio de investigação, 

desenvolvimento e avaliação da interface de quiosques informativos interativos, com intuito 

de acompanhar atividades educativas. Esses quiosques (que também utilizam sistemas 

interativos) estavam em exposição no Exploratório Infante D. Henrique, Centro Ciência Viva 

de Coimbra, Portugal. Discutiu-se o relacionamento da pesquisa com as áreas de usabilidade, 

quiosques digitais e aspectos das narrativas digitais na educação. 

Os resultados obtidos da dissertação se resumem a indicadores através dos quais é 

possível criar uma interface simples para quiosques informativos, avaliada em termos de 

usabilidade, acessibilidade, eficiência, que enriqueça o conteúdo visual e escrito, para que no 

final seja um sistema intuitivo ao usuário. 

Ainda no trabalho da autora, são citados alguns métodos de avaliação cuja aplicação 

muda conforme o contexto. São eles: (a) Think-Aloud, que encontra problemas, expectativas e 

formas de interação com o sistema, (b) Inquéritos e (c) Entrevistas, que obtém registro das 

respostas para serem analisadas, (d) Focus Groups, que recolhem opiniões de grupos de 

usuários e por fim o (e) Use Data Collection, que cria estatísticas sobre tipos de erro e 

tempos, por exemplo. 

Esses métodos assemelham-se com os que foram aplicados nas avaliações dos 

sistemas aplicados a Marketing. Barata (2014) utilizou a técnica de storytelling no teste de 

usabilidade que também foram aplicadas nos sistemas de interatividade aplicados a 

Marketing, como: identificar o usuário, definir as formas de avaliação de usabilidade. Difere 

no domínio, já que, na dissertação de Barata (2014), o foco não está em ações de Marketing e 

sim na área educacional. 
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Neste trabalho, foi aplicada apenas a avaliação voltada à usabilidade, que difere 

também da dissertação de Barata (2014), que além da avaliação, apresenta as etapas de 

investigação e desenvolvimento do sistema.  

2.2 Avaliação de interfaces touch-screen: aplicabilidade e comparação entre métodos 

A dissertação “Avaliação de interfaces touch-screen: aplicabilidade e comparação 

entre métodos” de Machado (2014) relata a procura em avaliar a eficiência de métodos atuais 

de análise de usabilidade em interfaces touch-screen. Foram citados os métodos de avaliação 

heurística bem como percurso cognitivo e grupo de foco entre os mais utilizados e 

consequentemente mais eficientes. Foi observado também que estas novas tecnologias 

requerem um ponto de vista exclusivo do modelo de interface em comparação à atenção 

visual e cognitiva requerida pelas tecnologias anteriores. 

No trabalho, são relatados o levantamento e a aplicação dos principais métodos de 

avaliação de interfaces, destacando a verificação da usabilidade de um equipamento tablet 

touch-screen, com o objetivo de identificar as principais vantagens e desvantagens, assim 

como as problemáticas de aplicabilidade desses métodos. 

É citado pela autora, como métodos de avaliação de interface direto o (a) Grupo de 

Foco que avalia o que os usuários entenderam do sistema, (b) Card Sorting, que categoriza 

informações apresentadas na interface, (c) Avaliação cooperativa, onde se verifica a 

conformidade ergonômica de comunicação com o usuário e (d) Teste de usabilidade, que 

avalia a qualidade de interação entre usuários e o sistema. E, como métodos indiretos, (a) 

Avaliação Heurística, que visa encontrar problemas de interface e (b) Percurso Cognitivo, que 

avalia a facilidade de aprendizagem da interface.  

Machado (2014), em sua dissertação, utiliza alguns métodos de avaliação que foram 

utilizados aos sistemas, avaliados nessa pesquisa, aplicados a Marketing, como análise de 

conteúdo a partir de entrevistas, simulação de um cenário, desenvoltura de um roteiro de 

tarefas que os usuários precisaram realizar, monitoramento e acompanhamento dos usuários 

na utilização do equipamento, entre outros. 

Por se tratar de uma avaliação de usuários utilizando equipamentos que possuem telas 

touch-screen, este trabalho apresenta uma grande semelhança com a nossa pesquisa. Difere 

em alguns aspectos como o equipamento utilizado (tablet), público-alvo, os sistemas 

avaliados que também não são iguais aos sistemas utilizados no Totem Interativo, Tela 

Multimídia e Projeção Interativa, entre outros. 
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Nessa seção, vimos os dois trabalhos que foram guias para a nossa pesquisa. O primeiro, de 

Barata (2014), que nos ofereceu os métodos para avaliação dos sistemas analisados e o 

trabalho de Machado (2014), que nos ajudou na seleção dos sistemas.  

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A seguir, será apresentada a revisão bibliográfica deste trabalho, iniciando-se pelo 

conceito dos métodos de avaliação na interação humano-computador, logo após apresentando 

o conceito de interatividade. 

3.1 Métodos de avaliação em IHC 

Segundo Barbosa e Silva (2010), a Avaliação em IHC pode ser definida como uma 

atividade profissional especializada que tem por objetivo julgar a qualidade de interação que 

um sistema ou artefato computacional oferece aos seus usuários. Ainda segundo os autores, a 

avaliação não é uma opinião baseada em preferências pessoais. Os usuários sempre têm uma 

opinião acerca da qualidade de interação com o sistema, mas isso não se enquadra em uma 

avaliação do sistema, uma vez que estes não exercem a função de avaliadores (BARBOSA e 

SILVA, 2010). 

É fundamental que o sistema apoie da forma correta os usuários em suas tarefas e na 

plataforma em que será utilizado. Os testes de funcionalidade são úteis para verificar a 

robustez da implementação, enquanto a avaliação de interface analisa a qualidade de uso de 

um software (PRATES e BARBOSA, 2003). Segundo Prates e Barbosa (2013), os objetivos 

de uma avaliação de sistema são: identificar as necessidades de usuário, indicar problemas de 

interação e de interface, investigar como a interface impacta no trabalho, comparar diferentes 

interfaces de um determinado projeto, alcançar objetivos descritos em métricas de 

usabilidade, bem como verificar se o padrão heurístico está nos conformes. 

Como citado por Barbosa e Silva (2010), os métodos de avaliação em IHC podem ser 

classificados em: métodos de investigação, de observação de uso e de inspeção. 

 Os métodos de investigação envolvem o uso de questionários, a realização de 

entrevistas, grupos de foco e estudos de campo, entre outros.  

 Os métodos de observação, envolvem a análise do cliente diante de um cenário. Essa 

observação fornece dados sobre situações em que os usuários realizam suas atividades, 

com ou sem apoio de sistemas interativos. E através do registro dos dados observados, 
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esses métodos permitem identificar problemas reais que os usuários enfrentaram 

durante sua experiência de uso do sistema sendo avaliado.  

 Os métodos de inspeção permitem ao avaliador examinar uma solução de IHC para 

tentar antever as possíveis consequências de certas decisões de design sobre as 

experiências de uso (BARBOSA e SILVA, 2010). 

Baseado nos métodos apresentados, será realizada uma observação da interação dos 

usuários com os sistemas e uma inspeção, que será utilizada para examinar o aspecto de 

interatividade dos sistemas avaliados. 

Neste trabalho, será realizada uma inspeção nos sistemas já citados em relação aos 

aspectos de interatividade, a fim de identificar se eles atendem às características da 

interatividade definidas por Silva (2012), conforme será visto a seguir. 

3.2 Interatividade 

Interatividade é uma condição revolucionária, inovadora da informática, da televisão, 

do cinema, do teatro, dos brinquedos eletrônicos, do sistema bancário on-line, da publicidade, 

etc. Há uma crescente "indústria da interatividade" usando o adjetivo "interativo" para 

qualificar qualquer coisa cujo funcionamento permite ao seu usuário algum nível de 

participação ou troca de ações (SILVA, 1998).  

Finco, Reategui e Fraga (2009) definem a interatividade como um conceito que quase 

sempre está relacionado às novas mídias de comunicação. Interatividade também pode ser 

definida como: “uma medida do potencial de habilidade de uma mídia permitir que o usuário 

exerça influência sobre o conteúdo ou a forma da comunicação mediada” (FINCO, 

REATEGUI e FRAGRA, 2009).  

Silva (2012) usa, para tratar dos fundamentos da interatividade, três binômios: 

participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e permutabilidade-potencialidade. 

Tratam-se de aspectos distintos que se combinam, que dialogam e que não são independentes. 

A Participação-Intervenção possibilita a participação-intervenção dos “receptores” e 

dos públicos no processo da comunicação coletiva. Exemplificamos com um aplicativo de um 

sistema qualquer, que se denomina interativo, encontrado em vários locais como 

supermercados, empresas, instituições etc., e os usuários quem irão interagir com ele.  

Para julgar sobre a presença desse aspecto, pode-se questionar se o receptor tem 

autonomia de decidir ou interferir sobre algo que está sendo exibido. Ou seja, se o receptor 

tem algum poder de controle sobre a mensagem ou sobre a aplicação que seja maior do que 
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simplesmente clicar para ativá-lo ou fechá-lo, mudar de página ou responder sim ou não. 

Nesse caso, o aspecto participação é importante porque coloca em evidência a ideia de que, na 

realidade, não deve haver distinção de princípios entre emissão e recepção na comunicação. O 

aspecto participação/intervenção permite questionar o que acontece no sistema de 

comunicação. Afinal a comunicação interativa fundada na participação não é apenas emissão 

da mensagem, mas produção conjunta da emissão e recepção (SILVA, 2012).  

A Bidirecionalidade-Hibridação refere-se a como a comunicação é arquitetada dentro 

dos meios de comunicação, considerando os dois pontos da comunicação que são o emissor e 

o receptor. Pressupõe bidirecionalidade, por exemplo, entre um professor e um aluno. O meio 

de comunicação funciona a partir do princípio de que a comunicação é a produção conjunta de 

todos. Diante dos conteúdos de aprendizagem, o professor é aluno em potencial e o aluno é 

professor em potencial. Portanto, comunicação é bidirecionalidade entre os polos emissor e 

receptor, ou seja, comunicação é troca entre codificador e decodificador, sendo que cada um 

codifica e decodifica ao mesmo tempo (SILVA, 2012). 

Baseado nas afirmações de Silva (2012), sobre Permutabilidade-Potencialidade, será 

exemplificado esse conceito através do relacionamento do computador e um cartão de 

memória flash, já que tecnologias como esta estão introduzindo mudanças profundas no modo 

de organizar, de produzir e de consumir informações. Aqui, o interessante é que o computador 

e o cartão de memória flash foram desenvolvidos para abranger uma grande quantidade de 

informações, concedendo ao usuário uma ampla flexibilidade para realizar inúmeras conexões 

ou mudanças em tempo real. 

O usuário tem liberdade para explorar todas as informações armazenadas. Ele não 

precisa seguir um caminho que já esteja definido. O caminho é ele quem faz. Esta autonomia 

diante das informações armazenadas é o que faz do cartão de memória flash e o computador 

sistemas interativos. Sua tecnologia supõe permutabilidade e potencialidade, ou seja, alto 

índice de informações instantâneas e total autonomia para associá-las. Diante desses 

equipamentos, é o usuário quem irá decidir o que vai acontecer na tela. Ele tem em suas mãos 

uma tecnologia capaz de realizar uma narrativa também permutativa e potencial, uma 

tecnologia capaz de produzir narrativas possíveis. Esses três binômios citados por Silva 

(2012) serão a base para realizar uma inspeção da interatividade nos sistemas aplicados em 

Marketing. 

Marketing trata-se de uma função social e um conjunto de processos que envolvem a 

criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do 
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relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e o seu público interessado 

(AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, 2004). 

3.3 Tipos de Sistemas Interativos Avaliados nestes Estudo 

Os sistemas interativos avaliados utilizam plataformas digitais e são usados por 

empresas que promovem ações de Marketing. Uma plataforma digital é, segundo Kay (2015), 

constituída por um modelo de negócio que possibilita e provoca a interação entre duas partes 

ou um grupo de usuários. Como dito por Gabriel (2010), elas podem ser displays, games e 

conteúdos de entretenimento. Abaixo será citada uma breve descrição das plataformas e seus 

respectivos sistemas fornecidos pela empresa: 

O Totem Interativo trata-se de um dispositivo com um sistema que utiliza um 

computador all in one onde sua tela é sensível ao toque (touch-screen). O Totem utiliza 

também dispositivos auxiliares (dispositivo de captura de imagem e uma impressora). O 

sistema avaliado chama-se Vision Joy, que é um sistema que interage diretamente com o 

cliente, com telas que fornecem no final uma captura da imagem do usuário em uma moldura 

personalizada, que podem ser impressas no momento, ou não. Geralmente as ações possuem 

promotores que auxiliam o usuário em casos de dúvidas. A Figura 1 apresenta imagens do 

Totem Interativo. 

 

Figura 1. Totem Interativo 

 

Fonte: Adaptada do material de divulgação da empresa. 

 

A Tela Interativa ou Mega Pad possui em seu hardware um monitor touch-screen e 

um computador. Essa plataforma possui uma tela maior que a do totem, onde suas aplicações 

são personalizadas e definidas pelo cliente, variando desde uma apresentação de fotos a jogos 

personalizados. O sistema avaliado foi o Quiz de Perguntas, usando a personalização de uma 

empresa de tintas, com perguntas sobre cores. A Figura 2 apresenta imagens da Tela 
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Multimídia. Diferente do Totem interativo, a tela não é associada a um outro dispositivo de 

hardware. 

   Figura 2. Tela multimídia 

 

Fonte: Adaptada do material de divulgação da empresa. 

 

 A Projeção Interativa refere-se a um sistema interativo onde um projetor, uma 

câmera de detecção de movimentos (Kinect) e um software dedicado criam efeitos interativos, 

jogos ou anúncios no piso, teto ou parede. Projeção Interativa permite controlar a dinâmica 

das exposições interativas com simples gestos e movimentos do corpo. O sistema avaliado foi 

uma projeção de um jogo de futebol com a personalização de uma empresa de refrigerantes. A 

Figura 3 apresenta imagens da Projeção Interativa. 

 

Figura 3. Projetor Interativo 

 

Fonte: Adaptada do material de divulgação da empresa. 

     

Esses sistemas interativos são utilizados em ações de Marketing realizadas pela 

empresa em vários locais. O Totem Interativo é usado constantemente em casamentos e 

aniversários, mas sua utilização se destaca em ações promocionais de marcas em eventos ou 

locais com grande fluxo comercial (como, por exemplo, em shoppings). A Tela Multimídia 

não se diferencia muito do Totem Interativo. As ações que a utilizam também são realizadas 

constantemente em casamentos, eventos, aniversários etc. A empresa responsável pelas ações 

de Marketing utiliza a Projeção Interativa na maioria dos casos em casamentos, embora, 
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também seja utilizada algumas vezes em ações promocionais de marcas em vários tipos de 

eventos. 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos, seguidos do processo 

de avaliação de sistemas alternativos de interativos. 

Começou-se pela preparação do estudo com a avaliação dos sistemas e usuários 

participantes. Em seguida a coleta e análise de dados acerca dos sistemas. Na perspectiva do 

usuário foram feitas uma observação e uma inspeção e no fim a criação do relatório de 

experiência com resultados e melhorias. 

4.1 Identificação dos sistemas e preparação de documentos de participação 

Nessa etapa, foi realizado um estudo sobre todos os sistemas avaliados no que diz 

respeito aos requisitos e a maneira como interagir. Foram selecionados sistemas de plataforma 

totem interativo, tela interativa e projeção interativa. Também foi realizado um estudo voltado 

para o Marketing desde o conceito histórico até a sua aplicação atual para nos 

contextualizarmos melhor sobre o tema.  Após esse processo, foi elaborada uma estratégia 

(cenários de teste e questionário) para alcançar a melhor forma de se coletar os dados 

necessários para as avaliações. 

Ainda nesta atividade de preparação foram desenvolvidas algumas documentações a 

serem utilizada durante a avaliação:  

 Um termo de consentimento, onde foi apresentado ao participante o objetivo da 

avaliação e de que maneira ela seria realizada, que se encontra no Apêndice A. 

 Um questionário de identificação do participante, contendo informações que 

permitiram traçar o perfil dos usuários, como idade, profissão, grau de escolaridade, 

redes sociais, se já utilizou algum dispositivo touch-screen, se possuía conhecimento 

em Marketing, etc. O questionário elabora encontra-se no Apêndice B. 

Foram selecionados participantes que não possuíam experiência com sistemas 

interativos aplicados em ações de Marketing. 
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4.2 Aplicação do Teste Piloto 

Foram realizados testes pilotos em três sistemas, com quatro pessoas. No sistema Quiz 

de perguntas (Mega Pad), que é um sistema cujo tema das perguntas é customizado de acordo 

com o cliente, ou seja, as perguntas variam de acordo com o tema escolhido pela 

empresa/cliente. No momento da realização do teste piloto, a empresa disponibilizou apenas 

dois temas para a escolha do pesquisador. O primeiro cliente era uma farmácia, e o tema era 

relacionado a quais remédios deveriam ser usados diante dos diferentes cenários apresentados 

nas perguntas. O segundo cliente era um produto dermatológico, e o tema das perguntas era 

voltado à área dermatológica. Foi percebido que a escolha do primeiro tema, relacionado à 

farmácia, era o mais adequado no momento para a realização do teste piloto, uma vez que o 

segundo, relacionado à área dermatológica, não era adequado ao nosso estudo, pois, o referido 

tema foi desenvolvido para usuários com grande conhecimento na área dermatológica e no 

nosso estudo não foram selecionados usuários com um determinado conhecimento sobre um 

assunto específico. 

No sistema Vision Joy (totem interativo), todos os cenários propostos foram atendidos 

de forma satisfatória, portanto, foi decidido manter todos os cenários e tarefas. A lista dos 

cenários está desnível na seção 4.3. 

No sistema Jogo de Futebol não foi proposto nenhum cenário específico, pois o sistema 

era bastante limitado para a criação de cenário e/ou tarefas específicas. Foi utilizado o cenário 

padrão onde o jogador ele tem que chutar a bola em direção ao gol. Assim, foi observada a 

interação do usuário com esse sistema de forma livre, e da mesma forma foi feita na avaliação 

final do sistema. 

No teste piloto, foram descritos e testados os cenários preparados para os sistemas Quiz 

de Perguntas e Vision Joy, porém, ao final foi percebida a necessidade de os usuários 

utilizarem o sistema livremente antes da realização dos cenários e tarefas propostas, a fim dos 

usuários se familiarizarem melhor com o sistema. Esta alteração foi incorporada nos testes 

finais 

4.3 Observação de uso  

O objetivo da observação foi assistir a interação e identificar na interface os aspectos 

que geram desconforto. Nessa fase foi utilizado do método de observação para compreender 
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melhor a interação dos usuários com os sistemas. Foi considerado o planejamento do teste, 

organização dos materiais, local de observação, seleção dos usuários.  

Para os sistemas Vision Joy e Quiz de Perguntas foram especificados cenários e tarefas 

específicas, enquanto que para o sistema Jogo de Futebol, não foram especificados cenários 

e/ou tarefas.  Em um primeiro momento, foi sugerido que os usuários utilizassem o sistema 

livremente, e, em um segundo momento, para os sistemas Vision Joy e Quiz de Perguntas foi 

realizada a avaliação de acordo com os cenários e tarefas especificados para os usuários. Nas 

tabelas 1 e 2 encontra-se a especificação dos cenários e tarefas tal como foram utilizados nos 

sistemas Vision Joy e Quiz de Perguntas respectivamente. 

 

Tabela 1. Cenários utilizados no sistema Vision Joy 

Cenários Descrição 

1 Você é uma pessoa que não gosta de revelar sua idade.  

Tarefa: realize o cadastro sem revelar a sua idade. 

2 Você é uma pessoa que gosta de ter muitas fotos para presentear os amigos.  

Tarefa: realize a impressão de cinco fotos. 

3 Você é uma pessoa que não gosta de compartilhar suas informações ou 

fotos em redes sociais. 

Tarefa: tire uma foto, mas não compartilhe a foto em nenhuma rede social. 

4 Você é uma pessoa que gosta de tirar fotos, mas não quer levar a foto 

impressa. 

Tarefa: tire uma foto, mas não a imprima. 

5 Você é uma pessoa que não se sente seguro informando o seu endereço e 

telefone. 

Tarefa: realize o cadastro sem revelar o seu endereço e telefone. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 2. Cenários utilizados no sistema Quiz de Perguntas 

Cenários Descrição 

1 Você é uma pessoa que não quer revelar o seu nome. 

Tarefa: realize o cadastro sem revelar o seu nome. 

2 Você é uma pessoa que não quer revelar o seu email. 

Tarefa: realize o cadastro sem revelar o seu email. 

3 Você é uma pessoa que não deseja responder nenhuma pergunta do quiz. 

Tarefa: encerrar o quiz sem responder nenhuma pergunta. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

4.4 Inspeção da Interatividade 

Após a observação, foi realizada a inspeção da interatividade em cada sistema, 

baseando-se nos fundamentos de Silva (2012) como citados no tópico 3.2. Cada sistema foi 
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analisado de acordo com os critérios de participação-intervenção, bidirecionalidade-

hibridação e permutabilidade-potencialidade. 

4.5 Resultados e Sugestões de Melhoria  

Após a finalização de todos os procedimentos aplicados, foi realizado um levantamento 

de dados onde foram identificados os problemas de usabilidade e de interatividade dos 

sistemas, oferecendo sugestões de solução para que o proprietário dos sistemas possa obter 

um resultado satisfatório na interação dos sistemas com seus clientes. 

 

5 SISTEMAS AVALIADOS 

Nessa seção será descrito, com mais detalhes, os sistemas que fizeram parte desse 

estudo. Inicialmente é descrito o Vision Joy, sistema de fotografias, onde acontece uma 

interação da marca com o cliente através de um totem que fotografa e dá opção de impressão. 

A fotografia gerada possui uma borda personalizada com a marca. O segundo sistema, o Quis 

de perguntas, onde ocorre uma interação na medida em que os usuários testam seus 

conhecimentos acerca de produtos de uma determinada marca. Por último o sistema interativo 

de um jogo de futebol que oferece uma interação mais dinâmica por tratar-se de um sistema 

que utiliza de reconhecimento de movimentos.  

5.1 Vision Joy 

O sistema Vision Joy, utilizado na plataforma de totem interativo, é utilizado em ações 

de Marketing e consiste em gerar fotos impressas emolduradas, podendo também serem 

compartilhadas na rede social do cliente, a fim de proporcionar uma aproximação e interação 

maior entre a marca apresentada/cliente e os usuários finais. Na Figura 4, é apresentado o 

processo de utilização do Vision Joy e no Anexo A são mostradas as capturas de tela do 

sistema. 
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Figura 4 Processo Vision Joy

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Na realização do cadastro, é apresentado para o usuário os seguintes campos a serem 

preenchidos:  nome, e-mail, data de nascimento, telefone e endereço. Apenas os campos 

nome, telefone e e-mail são obrigatórios. Ainda na mesma tela de cadastro, abaixo do campo 

de e-mail, são apresentados alguns ícones que, ao serem selecionados, geram um 

preenchimento automático do servidor do e-mail, por exemplo, ao clicar no ícone do Gmail, o 

campo e-mail será completado automaticamente com o @gmail.com.  

Em seguida, é apresentado um termo de autorização para que o usuário possa permitir 

que sua imagem seja capturada pelo sistema e utilizada nas outras funcionalidades que o 

sistema oferece, caso o termo não seja aceito, o sistema finaliza o processo e a imagem não é 

capturada. Na tela de tirar fotografia, o dispositivo de captura de imagem é acionado e ao 

selecionar o botão de captura de imagem, então um temporizador de contagem regressiva de 

três segundos é iniciado, e, ao final, a imagem é capturada. Caso o usuário não goste da foto, e 

queira substituí-la, o sistema oferece a opção de retornar a tela anterior, e, caso queira 

continuar com a foto capturada inicialmente, então o usuário seleciona a opção de impressão 

para continuar o processo. 

Na tela de selecionar a quantidade de fotos que se deseja imprimir, é mostrada a foto 

tirada e um teclado numérico, onde o usuário deve indicar a quantidade de fotos a serem 

impressas. Na tela de compartilhar nas redes sociais e e-mail, aparecem as opções de 

compartilhar no Facebook do cliente e/ou e-mail cadastrado do usuário, a seleção dessas 

opções não é obrigatória. Após isso, o usuário deve avançar para a próxima tela, onde a foto é 

impressa e o processo é finalizado. 

Iniciar aplicação Realizar cadastro
Termo de 

autorização de uso 
de imagem

Tirar fotografia

Selecionar 
quantidade de 

fotos que deseja 
imprimir

Selecionar botão 
de impressão

Imprimir fotos
Compartilhar nas 
redes sociais e e-

mail

Finalizar processo
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5.2 Quiz de Perguntas 

O sistema Quiz de Perguntas, utilizado na plataforma tela interativa (Mega Pad), 

consiste em um sistema onde o cliente/empresa elabora uma série de perguntas com o tema 

relacionado ao segmento escolhido por ele, com o intuito de promover uma interação entre o 

usuário final e a marca da empresa ao responder as perguntas relacionadas ao tema escolhido. 

O fluxo do sistema é apresentado na Figura 5.  

 

Figura 5 Processo do sistema de farmácia 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

  

Na tela inicial, são apresentados os campos nome e e-mail, sendo os dois obrigatórios 

para a sequência do processo. Após o preenchimento dos campos, é iniciado um quiz com 10 

perguntas relacionadas ao tema. Em cada pergunta, o usuário tem a opção de selecionar uma 

entre as quatro alternativas apresentadas pelo sistema ou pular para a próxima pergunta. Ao 

chegar à última pergunta, caso o usuário não tenha respondido todas as perguntas, o sistema 

exibe uma mensagem informando que o processo não pode ser finalizado, pois, existem 

perguntas que não foram respondidas, assim, a fim de finalizar o processo, o usuário deve 

retornar às perguntas não respondidas, e respondê-las para que o processo seja finalizado. Ao 

finalizar o quiz, um ranking é apresentado para o usuário. O resultado do ranking é obtido 

levando-se em consideração o tempo que o usuário gastou para concluir o quiz e a quantidade 

de acertos do mesmo. 

5.3 Jogo de Futebol 

O sistema Jogo de Futebol, utilizado na plataforma de projeção interativa, trata-se de 

um jogo de futebol que é competido entre duas pessoas. Ao iniciar o sistema, o jogo inicia e 

os jogadores/usuários vão para os seus respectivos lugares no campo projetado no chão, e um 

deles dá o chute inicial da partida. Ao final, o usuário que tiver realizado três gols ou mais no 

tempo estimado vence a partida. 

A empresa/cliente tem sua marca estampada no centro e nas laterais do campo, a fim de 

promover a interação entre o usuário e sua marca.  

 

Identificação 
do nome

Identificação 
do e-mail

Quiz Ranking
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6 RESULTADOS 

Nesta seção serão descritos os resultados finais da pesquisa em relação aos testes de 

usabilidade. Será retratada a experiência com o Vision Joy, Quiz de Perguntas e Jogo de 

Futebol. Para essa etapa da pesquisa tivemos a participação de seis pessoas, com idade e sexo 

diversos. No primeiro momento, o sistema foi utilizado livremente, e, em um segundo 

momento, foi realizada a avaliação baseada nos critérios especificados na seção 4.4. O cenário 

onde as plataformas foram introduzidas foi dentro da empresa responsável pelos sistemas. Os 

sistemas foram explicados de maneira geral para todos os participantes de forma conjunta. Os 

testes foram realizados individualmente, e, os outros participantes, que aguardavam sua vez, 

não tinham acesso ao ambiente de teste. Em todos os testes, houve uma simulação como se 

estivesse ocorrendo um evento de uma marca específica e o pesquisador atuou como promotor 

do evento. A seguir, teremos melhor descritas as experiências de cada um. Todas as pessoas 

utilizaram os 3 sistemas. Foram selecionados 8 participantes, apenas um tinha conhecimento 

da existência dos sistemas, mas nunca havia interagido e nenhum deles tinha envolvimento 

com a empresa onde aplicamos os testes.  

Inicialmente foram criados cenários para que as pessoas fizessem uma interação 

guiada nos sistemas, porém, como já citado na seção 4.2, foi preferível deixar as pessoas 

utilizarem os sistemas livremente em um primeiro momento para realizar o processo de uma 

forma intuitiva. E, em seguida, a avaliação foi feita baseada nos cenários estabelecidos. É 

importante ressaltar, que, antes da avaliação, foi informado aos participantes que todos os 

dados informados nos sistemas não seriam armazenados, garantindo segurança e 

confidencialidade aos seus dados. 

6.1 Sobre os participantes 

No começo, quando apresentada a intenção da pesquisa, foi perguntado aos 

participantes seus nomes, idade, profissão e se tinham experiência com algum sistema do tipo. 

Os termos de consentimento foram assinados e todos concordaram em participar desse estudo. 

O modelo do termo utilizado está no Apêndice A. Inicialmente tínhamos preferência por 

pessoas com poucos conhecimentos sobre tecnologia, porém dado o contexto do trabalho, foi 

muito difícil encontrar pessoas que se encaixassem totalmente nessa restrição. 

Participaram dessa pesquisa 6 pessoas que nunca haviam tido contato com algum 

sistema do tipo utilizado em nosso experimento. No total, foram 4 homens e 2 mulheres com 

idade entre 18 e 38 anos. Nomearemos cada uma com uma sigla para manter suas identidades 
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preservadas neste experimento. Esse grupo de pessoas participou do processo de interação 

com os sistemas Vision Joy, Quiz de Perguntas e Jogo de Futebol. Foram elas: 

 P1. Homem de 38 anos, trabalha com contabilidade. Possui conhecimento em 

informática e software de sua área, além de redes sociais; 

 P2. Mulher de 27 anos, trabalha como agente administrativa. Não possuía muitos 

conhecimentos em informática e tinha experiência com uso de redes sociais; 

 P3. Mulher de 21 anos, estudante com experiência em publicidade e redes sociais; 

 P4. Homem de 18 anos, estudante do ensino médio. Possui experiência com redes 

sociais; 

 P5. Homem de 29 anos, trabalha como advogado. Possuía experiência com redes 

sociais; 

 P6. Homem de 24 anos, estudante, possuía conhecimento dos 3 sistemas utilizados, 

mas nunca havia interagido; 

Como já mencionado, três participantes tiveram que se ausentar da pesquisa, para 

retomar às suas atividades, após a realização dos primeiros testes (em que eles interagiam 

livremente). Então, a avaliação completa (baseada nos cenários), nos sistemas Vision Joy e 

Quiz de Perguntas, foi realizada com apenas três pessoas. Como os cenários foram os 

mesmo os resultados consequentemente foram iguais, não inviabilizando a pesquisa dado 

a ausência de alguns participantes para essa atividade. Os mesmos cenários foram 

utilizados em todos para que pudéssemos analisar se algum dos participantes possuía 

alguma ideia nova de cenário ao executar aquelas ações pré-estabelecidas. 

6.2 Vision Joy 

Para esse sistema, foi utilizada a customização feita pela empresa Biotônico Fontoura. 

Devido ao sistema utilizar uma marca renomada no mercado onde a sua aplicação seria para 

eventos profissionais, uma tela de autorização de imagem é exibida. O usuário só pode 

continuar a usar a aplicação se ele estiver de acordo com os termos exibidos na tela. Após 

lido, o usuário autoriza (botão Concordo) e o sistema começa. Quando o usuário clica no 

botão de “não concordo”, o sistema agradece e encerra o processo. A figura 6 mostra a tela de 

autorização. 
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Figura 6 Tela de Autorização de uso de Imagem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Antes desse processo de autorização de imagem, uma tela de cadastro é exibida. 

Apenas após essa tela, o usuário deve escolher entre interagir ou não com o sistema. Logo, a 

empresa guarda seus dados para situações futuras que podem envolver contagem de usuário 

que passaram por aquele espaço onde o totem estava inserido, envio de promoções através de 

e-mail, entre outros tipos de campanhas. O termo de direito de imagens, como mostra na 

figura 6, é padrão a todos os tipos de sistemas. 

6.2.1 Relato do uso do sistema  

Primeiramente, iremos discutir os resultados relacionados à interação livre dos seis 

usuários com o sistema e em seguida os resultados com os três usuários que ficaram até o fim 

e realizaram as tarefas determinadas nos cenários.  

O sistema foi apresentado para P1, inicialmente o usuário colocou seu nome, e-mail, 

endereço, telefone e data de nascimento no cadastro. Durante a descrição do e-mail, eram 

oferecidas opções para fazer o preenchimento quanto ao servidor. Por exemplo, quando o 

usuário digitava “usuario_usuario@” o sistema oferecia a opção de completar com os 

servidores Gmail, Hotmail, Globo, Yahoo e Uol. Com essa opção, o usuário ganharia tempo 

no cadastro. Mesmo assim, o usuário não identificou essa função e digitou manualmente todo 

o e-mail. Após o cadastro, foi mostrado a P1 o termo de uso de imagem que foi aceito pelo 
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usuário. Em seguida, a câmera ligou, o usuário se posicionou diante da câmera e esperou o 

contador de 3 segundos para concluir o registro. Após algumas imagens, o usuário escolheu 

quantas fotos imprimir. Essa tela é simples, mostra apenas a quantidade de fotos que o usuário 

quer imprimir. Após impressas, o sistema mostrou a tela de compartilhamento de imagens (e-

mail ou rede social). Finalizado o processo, o sistema emitiu uma mensagem de satisfação e 

exibiu uma apresentação com as fotos tiradas naquela seção.  

A usuária P2 iniciou o sistema, fez seu cadastro e também não utilizou os botões para 

completar o e-mail. Posteriormente, ela informou que havia percebido os botões, mas não 

havia entendido sua funcionalidade. A usuária aceitou o termo e foi para a tela de fotografia e 

concluiu todo o procedimento normalmente. Após concluir, a participante logo deu a sugestão 

para que o compartilhamento não ficasse restrito à página do evento/empresa na rede social, 

pois ela desejava compartilhar em sua própria conta. Dada a sugestão, fomos induzidos a 

explicar a usuária que no evento, o acesso àquele mesmo sistema costuma ser intenso, assim o 

processo de efetuar login e logout de contas poderia demorar muito e desmotivar o uso do 

sistema por outras pessoas. Foi esclarecido que a usuária poderia fazer o compartilhamento na 

rede social do evento/empresa e em seguida entrar na rede social através do celular e fazer 

esse segundo compartilhamento.  

Diferentemente dos usuários anteriores, a usuária P3 fez seu cadastro utilizando os 

botões de completar e-mail. No campo de endereço, ela digitou um único caractere e o 

sistema aceitou. Passado o cadastro, foi aceito o termo e feitas as fotografias. O sistema estava 

configurado para aceitar no máximo 2 impressões da mesma foto. A usuária quis colocar 4 

fotos, porém o sistema emitiu uma mensagem informando o número máximo de impressão. 

O usuário P4 fez todo o processo de maneira rápida como se já tivesse experiência 

com o sistema. Nos remeteu a ideia de instalação de software onde o usuário preenche tudo 

sem muita atenção e aperta a tecla “próximo” em todas as telas. O usuário concluiu o cadastro 

colocando no endereço apenas um caractere também, passou pelas telas de fotografia e 

compartilhamento sem dúvidas. Na tela de compartilhamento o usuário não colocou nenhuma 

opção. O P4 achou bem simples a utilização. 

O usuário P5 teve mais dúvidas no sistema.  O usuário tentou fazer seu cadastro 

desconsiderando os campos que solicitavam as informações de nome, data de nascimento, 

telefone e endereço. Contudo, foi emitida uma mensagem, somente no final da tela de 

cadastro, informando que os campos nome, telefone e e-mail eram obrigatórios. Os botões de 

complemento do e-mail passaram despercebidos. Após concluído o cadastro, foi feita a 

fotografia, apareceu a tela de compartilhamento e o usuário encerrou o processo. P5 demorou 
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mais no sistema porque olhou atentamente a todos os detalhes de interface antes de fazer 

qualquer ação, não considerando aparentemente o conteúdo exigido. 

O último usuário, P6, fez seu cadastro sem perceber os botões de complemento 

também. Passou pelas telas de termo, foto, impressão e compartilhamento sem dificuldades. O 

gráfico 1 mostra o percentual de dúvidas identificadas em cada tela do sistema. A tabela 3 

apresenta os usuários e suas respectivas dúvidas. 

 

Gráfico 1. Dúvidas Identificadas  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 3. Dúvidas do sistema Vision Joy 

Usuário Tela Dúvidas e Soluções 

P1 - Compartilhamento 

das fotos 

- Foi questionado se a foto gerada iria para a rede social do usuário. Porém, 

essas fotos são encaminhadas para uma rede social previamente cadastrada 

que costuma ser do evento onde o sistema está funcionando. Quando 

questionado, o usuário informou que ficou receoso caso tivesse que entrar 

com a conta de sua rede social em um sistema que seria usado por muitas 

pessoas. No entanto foi informado sobre o não armazenamento de dados. 

P2 - Cadastro (botão de 

complemento de e-

mail) 

- Compartilhamento 

das fotos 

- A usuária notou o botão, não o usou e passado o cadastro ela interrogou 

sobre a utilidade daquilo. Foi explicado então a sua utilidade. O e-mail de P2 

pertencia a um servidor cujo logotipo, disponibilizado na tela de cadastro, 

não foi reconhecido por ela. Ela teve dúvidas e achou que não existisse 

opção para seu e-mail mas na verdade ela não tinha conhecimento do 

logotipo do servidor de e-mail utilizado por ela. 

- A mesma explicação foi dada para a dúvida quanto à rede social de 

compartilhamento. 

P3 - Cadastro (botão de - A usuária antes mesmo de colocar seu e-mail já questionou se aqueles 

43%

43%

14%

Dúvidas Identificadas

Tela de Impressão Tela de Compartilhamento Tela de Cadastro
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complemento de e-

mail) 

- Impressão 

botões iriam completar o e-mail A dúvida foi esclarecida. 

- A usuária questionou o número de impressões por foto e foi explicado que 

o dono do sistema havia limitado a duas. 

P4 - Cadastro 

- Compartilhamento 

- Foi questionado quanto à obrigatoriedade de preenchimento de todos os 

campos. 

- O usuário só questionou se seria para alguma rede social. 

P5 - Compartilhamento - Questionou para que rede social e e-mail iriam as fotos. Foi esclarecido 

sobre a rede social e o e-mail foi dito que era o do usuário ou outro que ele 

quisesse.  

P6 - - O usuário não questionou ou relatou nenhum problema. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Agora, iremos discutir os resultados relacionados à avaliação baseada nos critérios e 

tarefas definidas. Nessa fase da avaliação, apenas os participantes P1, P2 e P6 participaram. 

No cenário 1, que se refere a não inclusão da idade no momento do cadastro, todos os 

participantes concluíram as tarefas de formas satisfatória, e sem apresentar nenhuma 

dificuldade. No cenário 2, que se refere a impressão de cinco fotos, os três participantes 

tentaram digitar o valor “5” na quantidade de fotos a serem impressas, mas, devido as regras 

de negócio da empresa, havia um limite de até duas fotos a serem impressas, assim, dois 

usuários questionaram o porquê do limite. Mesmo com esse limite o sistema imprimia a 

quantidade de fotos máxima quando o valor digitado era superior ao limite pré-estabelecido. 

O promotor não tem acesso a tela de alteração desse valor limite. No cenário 3, que se refere 

ao não compartilhamento da foto em nenhuma rede social, os três participantes ao chegarem 

na tela de compartilhamento, não selecionaram as opções de compartilhamento, sendo que um 

deles, preferiu ainda enviar a foto para seu e-mail, finalizando assim o processo requisitado. 

No cenário 4, que se refere à atividade de não imprimir a foto, na tela de colocar a quantidade 

de fotos a serem impressas, dois dos usuários digitaram “0”, a fim de não imprimirem 

nenhuma foto, e o terceiro, deixou o campo quantidade em branco. Todos os três usuários 

concluíram o objetivo da tarefa, e nenhuma foto foi impressa. No cenário 5, que se refere a 

não colocar informações nos campos endereço e telefone, os três usuários deixaram os 

campos em branco, e concluíram a tarefa sem nenhuma dúvida ou questionamento. 

6.2.2 Discussão dos resultados no Vision Joy 

Inicialmente, só um usuário leu o termo de imagem. De modo geral, foi notado que 

não houve muita dificuldade no uso do sistema, o que não era tão esperado por nós. Contudo, 

devido às constantes evoluções nos meios tecnológicos, bem como a facilidade de obtenção 

de certas tecnologias, o uso de totens não é tão dificultoso. Celulares, tablets, caixas 
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eletrônicos de banco, caixas de farmácia, entre outros, possuem touch-screen o que aproxima 

e acostuma as pessoas de diversas idades a lidar com esses sistemas. Algumas pessoas 

tiveram, claro, alguma dificuldade, porém sem gravidade dado o contexto. Metade do grupo 

conseguiu fazer todo o processo interativo sem precisar de nenhum tipo de ajuda. Outras 

imagens do sistema estão no anexo A. 

No início, todos os sistemas foram explicados, de maneira individual, e sempre havia a 

disponibilidade de um promotor para solucionar qualquer dúvida. Outros pontos foram: 

 Todos os campos podem ser preenchidos com um único caractere, invalidando a 

utilidade do dado para a empresa. 

 O campo destinado para o endereço era questionável porque o sistema mostra um 

campo que o usuário tem que digitar todo o endereço e não há separação por rua, CEP 

e bairro. 

 O campo de e-mail não é validado automaticamente. 

 O sistema precisa de um promotor porque é comum haver dúvidas sobre cadastro e/ou 

compartilhamento de fotos (e-mail e redes sociais).  

 O sistema não é totalmente intuitivo. 

6.3 Quiz de Perguntas 

Para esse sistema foi utilizada a customização da empresa Hidracor. A empresa desse 

experimento é reconhecida no país pela sua produção de tintas, como visto em Falcão e De 

Brito (2016). Foi utilizado um questionário de 10 perguntas sobre cores elaborado pela 

própria empresa. São exemplos de tópicos abordados nas questões: mistura de cores e tipos de 

cores (primária e secundária); 

Como já explicado, nesse sistema, são solicitados apenas o nome e o e-mail no 

cadastro. Na tela inicial do sistema, tem-se o logotipo da marca, seguido dos campos nome e 

e-mail. Abaixo, era mostrado um ranking de quem acertou mais questões em menos tempo. 

Após o cadastro, as perguntas eram iniciadas. Cada pergunta possui quatro alternativas, de A 

a D. Existia uma opção de pular entre as perguntas, porém para finalizar o usuário era 

obrigado a responder todas. Após finalizar, o sistema emite as mensagens do tempo que levou 

e a quantidade de acertos.  Antes de começar, foi dito para cada usuário que eles precisavam 

de um conhecimento sobre cor. A figura 7 dá uma demonstração de uma das questões com 

suas respectivas alternativas. 
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Figura 7 Exemplo de Questão do quiz 

 
Fonte: extraída do sistema. 
 

6.3.1 Relato do uso do sistema 

Como no Vision Joy, também iremos discutir primeiramente os resultados 

relacionados à interação livre do usuário com o sistema e depois a interação baseada nos 

cenários.  

O P1 fez seu cadastro colocando nome e e-mail, em seguida iniciou o Quiz. O usuário 

não questionou as perguntas, pulou algumas questões, teve uma demora para selecionar 

algumas questões, mas concluiu o processo. O usuário acertou sete questões em três minutos, 

um tempo considerado demorado para utilização do sistema. Até então, esse usuário era o 

topo do sistema por ser o primeiro. 

A P2 realizou todo o procedimento de cadastro sem problemas. Em nenhum momento 

fez questionamentos, pulou algumas questões, mas concluiu tranquilamente. A usuária levou 

aproximadamente 4 minutos para concluir e teve seis acertos. Ao final, a usuária ficou em 

segundo lugar. 

A P3 não apresentou problemas no cadastro ou questões. Anteriormente, P3 havia 

selecionado o ranking de pontos. A usuária pulou algumas questões, mas concluiu tudo. Ao 

final, ela teve nove acertos em aproximadamente 6 minutos ficando em primeiro lugar até o 

momento. O P4 teve oito acertos em dois minutos ficando assim em terceiro lugar. O P5 

acertou as 10 questões em quatro minutos ficando no primeiro lugar. O último usuário, P6, 

teve sete acertos em dois minutos ficando em quarto lugar no final. 
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Agora, iremos discutir os resultados relacionados à avaliação baseada nos cenários e 

tarefas definidas. Assim, como na avaliação do sistema anterior, nessa fase da avaliação, 

apenas os participantes P1, P2 e P6 participaram.  

No cenário 1, que se refere ao cadastro do usuário sem revelar o nome, inicialmente 

todos os participantes tentaram concluir o cadastro deixando em branco o campo nome, mas, 

devido ao campo nome ser obrigatório, não foi possível concluir o cadastro, após perceberem 

isso, dois participantes digitaram letras aleatórias, e um deles digitou apenas um caractere, 

assim, todos os três concluíram o objetivo da tarefa.  

No cenário 2, que se refere ao cadastro do usuário sem revelar o e-mail, inicialmente 

todos os participantes tentaram concluir o cadastro deixando em branco o campo e-mail, mas, 

assim como o campo nome, o campo e-mail também é obrigatório no sistema, dessa forma, 

em uma segunda tentativa todos os usuários tentaram inserir apenas um caractere no campo e 

finalizar o cadastro, mas, o sistema ainda assim solicitava o caractere “@” seguido do 

provedor de e-mail. Em uma terceira tentativa, todos os usuários colocaram caracteres 

aleatórios seguidos de um provedor de e-mail válido, concluindo a tarefa. 

No cenário 3, que se refere a passar todas as perguntas, os participantes selecionaram a 

opção de pular em todas as perguntas, porém ao final o sistema emite uma mensagem 

informando que as mesmas devem ser respondidas para concluir o processo e finaliza-lo. 

6.3.2 Discussão dos resultados do Quiz de Perguntas 

Após concluir o jogo, o usuário tinha que abrir o ranking para posteriormente iniciar um 

novo Quiz. A falta de um botão de iniciar foi percebida e questionada, uma vez que quando o 

jogo acabava o usuário teria que ver o ranking para só depois iniciar, porém em um evento 

talvez o promotor faça essa ação. No que diz respeito às questões, elas podem ser difíceis 

dependendo do público do evento. Foi percebido que os usuários ficaram mais à vontade com 

o uso desse sistema. O fato de possuir um ranking gera uma competitividade saudável entre 

os participantes. Outras imagens do sistema estão no Anexo B. 

6.4 Jogo de Futebol 

Para esse sistema, foi utilizada a mesma personalização do teste piloto, a empresa de 

refrigerante Coca Cola. Nesse sistema, os 6 participantes foram distribuídos em 3 times de 2. 

A organização ficou por conta deles. Como já mencionado no capítulo anterior, esse sistema 
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não tem uma tela de cadastro ou de início. O jogo tem uma duração máxima e a tela está 

sempre à espera da ação de um jogador. 

6.4.1 Relato do uso do sistema 

Para essa parte do experimento, nós criamos um texto fictício falando da intenção da 

marca e apresentamos o jogo. Todos entenderam o funcionamento e por não precisar de 

conhecimentos específicos para responder alguma questão, não tiveram nenhuma dúvida. 

Com o passar do jogo, foi percebido, assim como no teste piloto, alguns problemas. 

Todos os participantes estranharam a falta de uma tela de início do jogo. Quando todos 

tomaram conhecimento do limite de tempo e que o sistema faz a contagem assim que 

iniciado, houve uma indagação. Os times perceberam que a interação do jogo era reduzida 

quanto ao tempo toda vez que era explicado sobre a intenção da marca. Portanto, nosso 

primeiro time foi prejudicado e em um evento todos podem ser porque geralmente a mesma 

apresentação é feita para todos os jogadores. A figura 8 mostra um momento do jogo. 

Alguns problemas foram elencados com os questionamentos dos times: 

 Lentidão de reconhecimento dos movimentos, algumas vezes; 

 Imprecisão do sistema em relação aos movimentos, uma vez que a bola ia para 

direções diferentes da esperada; 

 A intensidade do chute não definia muito a força de movimentação da bola; 

 A sombra que se forma por causa do projetor causou uma má interpretação do campo 

para alguns. 
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Figura 8 Uso do Projetor Interativo 

 

Fonte: extraído do uso do sistema 

6.5 Pontos Positivos e Negativos 

A tabela 4 mostra o que foi percebido de vantagem e desvantagem do uso de cada 

sistema analisado. Um ponto positivo comum a todos os sistemas diz respeito a fuga do 

padrão mouse e teclado. Os tipos de sistema da pesquisa tornavam a participação mais 

interativa e divertida, como percebido nos testes, especialmente a com o Projetor Interativo. A 

relação do cliente com a marca realizada através do Marketing parece ter um retorno 

satisfatório por que sai do modelo tradicional de interação. 

 

Tabela 4. Pontos Positivos e Negativos dos sistemas 

Sistema Positivo Negativo 

Vision Joy Simples, interface amigável e de fácil 

navegação. A proposta da impressão 

da foto emoldurada leva ao cliente 

uma satisfação de ser presenteado 

com uma lembrança do momento em 

que utilizou o sistema. 

Para a empresa a não validação dos campos 

implica em dados de usuários perdidos. 

A resolução da fotografia pode representar uma 

desvantagem. 

A qualidade da impressão pode representar uma 

desvantagem. 

O compartilhamento das fotos quando em um 

ambiente com péssima conexão de rede pode 

representar uma desvantagem. 

Quiz de Perguntas Simples, interface amigável e de fácil 

navegação. Possui um ranking ao 

final do processo, onde motiva de 

forma sadia o usuário a alcançar uma 

O teor das questões pode representar uma 

desvantagem. 

Para a empresa, a não validação dos campos 

implica em dados de usuários perdidos.  
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boa pontuação. 

Jogo de Futebol Simples, interface amigável e de fácil 

navegação. Sistema considerado 

divertido pelos usuários. 

Reconhecimento dos movimentos é defeituoso. 

Ausência de tela de início prejudica os 

jogadores. 

A empresa não obtém nenhum dado dos 

usuários. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

6.6 Inspeção de Interatividade 

Os critérios de interatividade foram analisados e chegamos a uma conclusão. A 

Participação-Intervenção não é percebida nos sistemas Vision Joy e Quiz de Perguntas. 

Ambos os sistemas não dão liberdade ao usuário para fazer uma interação mais independente. 

Os sistemas seguem uma sequência de telas onde o usuário apenas clica em um determinado 

ponto para prosseguir. O Projetor Interativo, diferente dos outros, trabalha com esse 

fundamento por tratar-se de um sistema onde o jogador tem uma participação mais 

independente e poder de controle. 

A Bidirecionalidade-Hibridação foi percebida apenas no sistema Quiz de Perguntas na 

medida em que são mostradas as questões e o participante responde de acordo com seus 

conhecimentos. Há uma troca de informações e uma comunicação indireta. Os outros sistemas 

não ofereciam esse tipo de comunicação. O Vision Joy apenas tirava fotografias sem nenhuma 

comunicação mais direta, uma vez que ele só oferecia opções para compartilhamento de foto 

ou impressão. O projetor Interativo tinha sua comunicação através de um terceiro membro, o 

produtor.  

Sobre a Permutabilidade-Potencialidade, foi percebida apenas no Jogo de Futebol, por 

se tratar de um sistema onde o usuário é capaz de interagir com movimentos aleatórios, 

produzindo resultados arbitrários. Não havia, nos outros sistemas, uma liberdade de interação 

aleatória. A tabela 5 mostra as informações em cada sistema estudado. O sistema Vision Joy 

não se encaixou em nenhum conceito porém foi no processo da pesquisa que essa situação foi 

identificada, não inviabilizando assim seu uso e deixando uma contribuição para o trabalho. 

 

Tabela 5. Conceitos de interatividade nos sistemas 

 Participação-Intervenção Bidirecionalidade-Hibridação Permutabilidade-Potencialidade 

Vision Joy    

Quis de Perguntas  x  

Jogo de Futebol x  x 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, foi feita uma observação de uso em três sistemas interativos aplicados 

em ações de Marketing. Nossa análise gerou um conjunto de pontos positivos e negativos em 

relação ao uso dos sistemas pelos usuários. Participaram desta pesquisa 6 pessoas no teste 

final e 4 pessoas no teste piloto. 

Os sistemas analisados têm um grande potencial para despertar o interesse e dinamizar a 

interação através do Marketing. Na pesquisa foi identificado que os 3 sistemas não se 

encaixam em todos os conceitos de interatividade descrito por Silva (2012). Devido as formas 

de interações diversificadas eles acabam não envolvendo todos os tipos de interatividade 

descritos pelo autor. O Vision Joy foi um exemplo que não se encaixou em nenhum enquanto 

os outros dois sistemas possuíam algum tipo. 

O sistema Vision Joy, de fotografias, possui interface simples, descrições precisas na 

tela, porém precisa de melhorias no que diz respeito à validação dos campos para que a 

empresa possa aproveitar melhor os dados. No Quiz de Perguntas, também foi percebida uma 

interface fluida e de fácil entendimento. As questões apareciam de forma clara, de tamanho 

considerado bom para leitura e um bom tempo de resposta aos toques, assim como o Vision 

Joy. O teor das questões do sistema, claramente, deve ser pensado conforme o público e o 

interesse da marca, de divulgar um produto ou fomentar conhecimento. O último sistema, 

Jogo de Futebol, foi o que mais apresentou problemas dado o uso de um dispositivo de 

reconhecimento de movimentos. A interface do sistema é simples, porém melhorias quanto à 

disposição de algumas telas para facilitar a interação do usuário devem ser implementadas. O 

fato desse tipo de sistema estar limitado ao reconhecimento de movimentos, dificulta um 

pouco a sugestão de melhorias. Acreditamos que tudo poderia ser resolvido com a mudança 

do dispositivo Kinect para um modelo mais atual ou o fato da maneira como a imagem é 

exposta, de forma projetada, pode gerar essas falhas de reconhecimento. 

Todas as análises foram feitas dado o contexto das marcas utilizadas. Os resultados 

podem variar de acordo com a maneira que as informações estão dispostas nos dispositivos. A 

interação dos usuários com as marcas é feita de forma satisfatória por que foi percebido que 

todos se divertiam mesmo com o acontecimento de alguns problemas. O uso de sistemas que 

vão além de uma interação de mouse e teclado torna a utilização bem mais participativa. 

Dado o contexto de evolução e a fácil obtenção de algumas tecnologias, muitos usuários 

não enfrentaram grandes problemas quanto a utilização. A maioria das pessoas sabia do tipo 

de sistema, mesmo sendo o primeiro contato. O uso de celulares com a mesma tecnologia 
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facilita muito o conhecimento acerca de como interagir com o totem e os demais dispositivos. 

Acreditamos que em cenários muito específicos, algumas pessoas que não vivenciam o uso de 

tecnologias em sua rotina, passem por situações de não saberem do que se trata e fiquem 

receosas quando à utilização. Como dito no texto, essas tecnologias estão presentes em locais 

de fácil acesso como bancos e sistemas de farmácia. A usabilidade para esses sistemas é 

consideravelmente boa já que os problemas foram mais de ausência de alguma tela e não tanto 

de desconhecimento de funções. Consideramos satisfatório o resultado de nossa pesquisa e 

acrescentamos que melhorias podem ser feitas nesses sistemas, porém depende da percepção 

dos desenvolvedores ao implementarem essas campanhas de interação.  

Como trabalhos futuros, temos a avaliação dos mesmos tipos de dispositivos, porém 

alterando os sistemas. Acreditamos que isso pode mudar o resultado da avaliação de 

usabilidade e de interação. Além disso fica a sugestão de realizar o estudo com outros perfis 

de usuários, estudar os sistemas em contextos reais de eventos e por último estudar como 

incorporar os critérios de interatividade em sistemas que não são contemplados por eles. 
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APÊNCIDE A – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 
 

 

 

 

O(a) Sr(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: Avaliação de 

Sistemas de Interatividade aplicados em ações de Marketing, que tem o objetivo de verificar e avaliar a 

usabilidade  das aplicações nos sistemas de totem interativo, projeção interativa e tela multimídia. Vale resaltar 

que esse experimento será utilizado apenas para elaboração de uma pesquisa para um trabalho de conclusão de 

curso da Universidade Federal do Ceará Campus Quixadá. 

 

Por isto, convidamos você a colaborar com nossa pesquisa, composta de quatro etapas: 

 

1.Entevista pré-experimento. 

2.Apresentção breve do sistema. 

3.Realização das tarefas. 

4.Entrevista. 

 

Para decidir sobre sua participação, é importante que você tenha algumas informações adicionais: 

1.Os dados coletados serão acessados somente pela equipe desta pesquisa. A entrevista será gravada, apenas para 

que possamos analisar com cuidado os dados coletados. 

2. As entrevistas serão realizadas em local reservado com apenas o entrevistado e o entrevistador. 

3.A publicação dos resultados de nossa pesquisa – exclusivamente para fins acadêmicos – pauta-se no respeito à 

privacidade, e o anonimato dos participantes é preservado em quaisquer documentos que elaborarmos. 

4.O consentimento para a aplicação é uma escolha livre, e esta participação pode ser interrompida a qualquer 

momento, caso você precise ou deseje. 

5. O(a) Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o e-mail de contato do pesquisador responsável, e 

demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. Desde já agradecemos! 

 

De posse das informações acima, você: 

   

 Consinto em participar. 

 

     Participante:_________________________________________________                                                                                

 

     Assinatura:__________________________________________________                                                                                     

 

  

 Entrevistador/Pesquisador Responsável: Lucas Maia Lima Brito 

E-mail: lucasbrito@alu.ufc.br                                                                               

 

Assinatura:____________________________________________________    

 

Orientadora: Profa.  Dra. Ingrid Teixeira Monteiro 

E-mail: ingrid@ufc.br  

 

Assinatura:____________________________________________________                   

 

 

Quixadá, 11 de junho de 2015. 

Termo de Consentimento 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

1. Marque o intervalo que corresponde a sua idade: 

( ) 18 a 23 anos ( ) 24 a 28 ( ) 29 a 35 ( ) Acima de 35 

 

2. Sexo: 

( ) Masculino  ( ) Feminino 

 

3. Quais destas tecnologias de touch-screen você conhece ou já ouviu falar? 

 

(  ) Telefone celular (smartphone). 

(  ) Terminais de autoatendimento (ex. banco). 

(  ) Quiosques informativos (ex. shoppings). 

(  ) Aparelhos como games de mão, GPS etc. 

(  ) Outro: _____________ 

(  ) Nunca ouvi falar / Não sei o que é. 

(  ) Sei do que se trata mas nunca usei. 

 

4. Você já viu ou participou de alguma ação de marketing? Como foi? 

( ) Sim      ( ) Não 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Vision Joy 
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ANEXO B – Mega Pad
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