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RESUMO 

 

A Avaliação Heurística é um método de inspeção bastante utilizado para avaliar a usabilidade 

de sistemas interativos. Entretanto, a frequente discrepância existente entre as classificações de 

severidade individuais, atribuídas pelos avaliadores aos problemas encontrados, é um dos 

problemas que prejudicam a validade e a confiabilidade desse método. Assim, alguns estudos 

aplicaram a Avaliação Heurística Colaborativa para reduzir os impactos desse problema. Uma 

dessas propostas é o G4H (Game for Heuristic Evaluation), uma gamificação desenvolvida no 

formato de um jogo de cartas para motivar e engajar os diferentes avaliadores durante a tarefa 

de consolidação dos resultados da Avaliação Heurística. Contudo, essa gamificação foi 

projetada para apoiar somente as heurísticas de usabilidade de Nielsen. Considerando esse 

contexto, o presente trabalho apresenta o G4NHE (Game for aNy Heuristic Evaluation), uma 

gamificação genérica criada para permitir a aplicação do G4H com qualquer conjunto de 

heurísticas de usabilidade. Para isso, vários conjuntos de heurísticas de usabilidade foram 

selecionados e analisados, a fim de identificar características comuns e diferentes, que por sua 

vez, possibilitaram descobrir quais adequações são necessárias para adaptar o G4H às 

características identificadas. Logo, foram elaboradas as soluções genéricas para essas 

adequações, originando o G4NHE e o seu guia de especialização. Para validar a proposta, foram 

aplicados dois estudos experimentais. O objetivo da primeira validação foi avaliar a efetividade 

do guia de especialização, enquanto que o intuito da segunda validação foi avaliar a aceitação 

das novas regras propostas. A partir da percepção dos usuários participantes, pode-se concluir 

que o G4NHE permite uma rica e efetiva discussão sobre os problemas encontrados em uma 

Avaliação Heurística, aumentando a motivação dos avaliadores. Entretanto, também ficou 

perceptível a dificuldade em compreender e executar as atividades do guia de especialização, e 

ainda a falta de informações nas novas regras, que ocasionaram dúvidas durante as rodadas da 

gamificação. Finalmente, as sugestões de melhorias obtidas na avaliação experimental foram 

consideradas para gerar uma versão refinada do G4NHE e do seu guia de especialização, o que 

envolveu os conjuntos de regras existentes. 

Palavras-chave: Avaliação Heurística. Avaliação Heurística Colaborativa. Heurísticas de 

Usabilidade. Gamificação. Jogo de Cartas. 



 

ABSTRACT 

 

Heuristic Evaluation is an inspection method widely used to evaluate the usability of interactive 

systems. However, the common discrepancy between individual severity ratings, attributed by 

evaluators to problems found, is one of the problems that impair the validity and reliability of 

this method. Thus, some studies applied Collaborative Heuristic Evaluation to reduce the 

problem impacts. One such proposal is G4H (Game for Heuristic Evaluation), a gamification 

developed as a card game to motivate and engage the different evaluators during the Heuristic 

Evaluation results' consolidation task. Although, this gamification was designed to support only 

the Nielsen’s usability heuristics. Considering this context, the present work presents G4NHE 

(Game for aNy Heuristic Evaluation), a generic gamification developed to allow the use of G4H 

with any usability heuristics set. For this, several usability heuristics sets were selected and 

analyzed to identify common and distinct characteristics, which, in turn, made it possible to 

find out which adaptations are necessary to adapt G4H to the characteristics identified. 

Therefore, the generic solutions for these adaptations were created, originating the G4NHE and 

its specialization guide. To validate the proposal, two experimental studies were applied. The 

purpose of the first validation was to evaluate the specialization guide effectiveness, while the 

purpose of the second validation was to evaluate the proposed new rules acceptance. From the 

perception of the participating users, it can be concluded that the G4NHE allows a rich and 

effective discussion about the problems found in a Heuristic Evaluation, increasing the 

evaluators' motivation. However, it was also apparent the difficulty in understanding and 

performing the specialization guide activities, as well as the lack of information in the new 

rules, which caused doubts during the gamification rounds. Finally, the improvements 

suggestions obtained in the experimental evaluation were considered to generate a refined 

version of the G4NHE and its specialization guide, which involved existing rules sets. 

Keywords: Heuristic Evaluation. Collaborative Heuristic Evaluation. Usability Heuristics. 

Gamification. Card Game. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão cada vez mais 

presentes na vida das pessoas, seja de forma pessoal ou profissional. Essas tecnologias estão 

revolucionando diversas áreas, tais como: o entretenimento, a comunicação entre as pessoas, 

a política, o comércio, a saúde, entre outros setores. Como exemplos de TICs, podem-se citar 

os jogos digitais e os serviços de streaming, como Netflix e Spotify, no âmbito do 

entretenimento, assim como, os aplicativos para troca de mensagens, como WhatsApp e 

Telegram, e ainda as comunidades virtuais, como Facebook e Instagram, no contexto da 

comunicação entre as pessoas (BARBOSA e SILVA, 2010). 

Os sistemas computacionais constituídos por elementos de hardware, software e 

meios de comunicação desenvolvidos para interagirem com pessoas, compõem as TICs e são 

conhecidos como sistemas computacionais interativos. Esses sistemas são objetos de interesse 

para a área de Interação Humano-Computador (IHC), com foco na investigação da qualidade 

de uso e no impacto causado por eles na vida dos seus usuários (BARBOSA e SILVA, 2010). 

A avaliação de IHC é uma atividade essencial para o desenvolvimento de sistemas 

interativos com alta qualidade de uso. Ela estabelece orientações para que o avaliador seja 

capaz de expressar a sua opinião sobre a qualidade de uso de uma solução de IHC, e ainda 

identificar problemas na interação e na interface que podem impactar negativamente a 

experiência particular do usuário durante o uso do sistema. Deste modo, os problemas que 

prejudicam a qualidade de uso podem ser corrigidos antes que o sistema seja inserido no 

cotidiano dos usuários. Com o objetivo de realizar esse tipo de análise foram propostos na 

literatura diversos métodos de avaliação, que podem ser classificados em: métodos de 

investigação, de observação de uso e de inspeção (BARBOSA e SILVA, 2010). O presente 

trabalho concentra-se especificamente nos métodos de inspeção. 

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

para identificar problemas relacionados às decisões de design que podem prejudicar a 

experiência dos usuários ao interagirem com o sistema. Esses métodos não envolvem 

diretamente a participação dos usuários, por isso, caracterizam possíveis experiências de uso, 

que podem não corresponder fielmente à realidade. Exemplos desse tipo de método são: a 

Avaliação Heurística, o Percurso Cognitivo e a Inspeção Semiótica (BARBOSA e SILVA, 

2010). O presente trabalho trata especificamente do método de Avaliação Heurística. 

A Avaliação Heurística é utilizada para avaliar interfaces de usuário com o 

objetivo de identificar problemas de usabilidade, que é uma característica dessas interfaces 
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relacionada à facilidade de aprendizado e à satisfação do usuário ao usar a interface 

(NIELSEN, 1993). Nesse método, os avaliadores inspecionam a interface considerando um 

conjunto de princípios gerais de usabilidade, que são conhecidos como heurísticas 

(NIELSEN, 1992), e classificam a severidade (ou gravidade) dos problemas encontrados, 

possibilitando a análise de viabilidade da correção dos problemas e a seleção daqueles que 

devem ser corrigidos com maior prioridade. Essa classificação é realizada, inicialmente, em 

uma etapa individual e, posteriormente, de forma coletiva entre os avaliadores (BARBOSA e 

SILVA, 2010). Além do conjunto inicial de heurísticas desenvolvido para o método de 

Avaliação Heurística (NIELSEN, 1995a), existem propostas na literatura de heurísticas 

voltadas para domínios específicos de sistemas interativos, tais como: heurísticas para avaliar 

a jogabilidade de jogos móveis (KORHONEN e KOIVISTO, 2006), e também para avaliar a 

usabilidade de smartphones e aplicativos móveis (INOSTROZA, RUSU, et al., 2016). 

Apesar de a Avaliação Heurística ser um método bastante utilizado para avaliar 

um sistema interativo, existem críticas sérias em relação a sua validade e confiabilidade 

(PETRIE e BUYKX, 2010). Uma destas críticas é a frequente discrepância existente entre as 

classificações de severidade individuais, atribuída pelos avaliadores aos problemas de 

usabilidade identificados (HERR, BAUMGARTNER e GROSS, 2016). 

Neste cenário, estudos evidenciaram que a colaboratividade pode auxiliar e 

aprimorar esse processo de avaliação. Por exemplo, Lowry e Roberts (2003) verificaram que 

o uso do software colaborativo chamado Collaboratus (LOWRY, ALBRECHT, et al., 2003) 

eliminou trabalhos duplicados e desnecessários, aumentou a produtividade geral e o consenso 

dos avaliadores envolvidos na Avaliação Heurística. Além disso, algumas soluções foram 

propostas, tais como: a CHE (Collaborative Heuristic Evaluation), um método de avaliação 

em que os especialistas de IHC atuam como integrantes de um grupo colaborativo para a 

execução de todas as atividades da Avaliação Heurística (PETRIE e BUYKX, 2010); e por 

fim, o G4H (Game for Heuristic Evaluation), uma gamificação baseada em mecânicas de 

competição, cujo propósito é aumentar o engajamento e a motivação de diferentes avaliadores 

durante a consolidação dos resultados da Avaliação Heurística (JUCÁ, MONTEIRO e 

SOUZA FILHO, 2017). O presente trabalho possui foco específico na solução proposta pelo 

G4H. 

Para o desenvolvimento e validação do G4H, os autores da gamificação (JUCÁ, 

MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017) consideraram apenas o conjunto inicial de heurísticas 

de usabilidade proposto por Nielsen (1995a). Assim, o jogo, tal como concebido 
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originalmente, não se aplica para diferentes conjuntos de heurísticas de usabilidade existentes, 

como os que foram citados anteriormente. 

Considerando esse contexto, o presente trabalho propõe o G4NHE (Game for aNy 

Heuristic Evaluation), uma gamificação genérica para permitir a aplicação do G4H na tarefa 

de consolidação dos resultados de avaliações heurísticas que utilizam heurísticas de 

usabilidade diferentes das originalmente propostas por Nielsen (1995a). Deste modo, 

pretende-se fornecer itens genéricos e um guia de especialização para que estudantes, 

pesquisadores e profissionais da área de IHC possam adaptar a gamificação inicialmente 

proposta pelo G4H para outras heurísticas de usabilidade, dessa vez não mais se restringindo 

às heurísticas originais de Nielsen. Vale destacar que o escopo deste trabalho limita-se às 

heurísticas de usabilidade, não incluindo heurísticas estabelecidas para outras características, 

como jogabilidade e acessibilidade. 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver o G4NHE, a fim de permitir a 

gamificação do G4H em diferentes conjuntos de heurísticas de usabilidade. Para alcançar esse 

objetivo, foram identificadas características relacionadas à especificação de diferentes 

conjuntos de heurísticas de usabilidade e ao seu uso na Avaliação Heurística. A partir dessas 

características, desenvolveu-se o G4NHE e o seu guia de especialização. Para validar a 

proposta, foi realizada uma avaliação experimental dividida em duas etapas. O objetivo da 

primeira etapa foi avaliar a efetividade do guia de especialização, a fim de verificar se ele 

contém informações suficientes para permitir que estudantes, pesquisadores e profissionais 

de IHC sejam capazes de gerar uma especialização do G4NHE. Na segunda etapa, o objetivo 

estabelecido foi avaliar a aceitação das novas regras do G4NHE e também verificar se o 

balanceamento dessas regras está adequado, a fim de manter os benefícios de satisfação do 

G4H e evitar resultados negativos. Ambas as etapas de avaliação foram realizadas por meio 

de testes de observação de uso com potenciais usuários, seguidos de entrevistas 

semiestruturadas na primeira etapa do experimento e de um grupo focal na segunda etapa. 

Para a análise dos resultados, aplicou-se uma abordagem qualitativa. 

A partir deste trabalho, espera-se que a expansão do G4H possa aumentar o 

engajamento e a motivação dos avaliadores envolvidos na Avaliação Heurística voltada para 

domínios específicos de sistemas interativos. 

Esse trabalho está organizado da seguinte forma: o capítulo 2 apresenta os 

conceitos fundamentais para um melhor entendimento sobre a pesquisa; o capítulo 3 apresenta 

os trabalhos relacionados e as suas semelhanças e diferenças com o presente trabalho; o 

capítulo 4 apresenta os procedimentos metodológicos; o capítulo 5 apresenta a proposta do 
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G4NHE e o seu guia de especialização; o capítulo 6 apresenta um exemplo de instanciação 

do G4NHE considerando heurísticas de usabilidade estabelecidas para sistemas ubíquos; o 

capítulo 7 apresenta os resultados da avaliação experimental realizada; o capítulo 8 apresenta 

o conjunto de melhorias feitas na proposta inicial do G4NHE e sua configuração final;  e por 

fim, o capítulo 9 apresenta as conclusões obtidas, as limitações da pesquisa, as principais 

contribuições e os trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, são apresentados os conceitos fundamentais para melhor 

compreender o desenvolvimento do presente trabalho, sendo estruturados da seguinte 

maneira: a seção 2.1 apresenta o método de Avaliação Heurística. A seção 2.2 descreve os 

conceitos de gamificação e apresenta um framework para desenvolver uma gamificação de 

forma apropriada. E por fim, a seção 2.3 apresenta a proposta do G4H. 

2.1 Avaliação Heurística 

A Avaliação Heurística é “um método de inspeção de usabilidade criado para 

avaliar interfaces de usuário com o objetivo de identificar problemas de usabilidade” 

(NIELSEN, 1992; 1994). Por sua vez, a usabilidade é uma característica dessas interfaces que 

pode ser definida como um conjunto de fatores que qualificam o uso de um sistema interativo 

por determinadas pessoas. Esses fatores são: facilidade de aprendizado (learnability), 

facilidade de recordação (memorability), eficiência (efficiency), segurança no uso (safety) e 

satisfação do usuário (satisfaction) (NIELSEN, 1993). 

Esse método de avaliação foi proposto como uma solução rápida e de baixo custo 

em comparação com métodos empíricos, sendo essa uma das características dos métodos de 

inspeção (BARBOSA e SILVA, 2010). Nele, os avaliadores examinam e fazem um 

julgamento sobre a interface com base em cenários de uso e considerando um conjunto de 

princípios de usabilidade que são nomeados de heurísticas. Nielsen (1995a) apresenta um 

conjunto inicial de dez heurísticas de usabilidade que foram desenvolvidas e refinadas para a 

utilização em seu método de Avaliação Heurística: 

• visibilidade do estado do sistema: o sistema deve sempre informar os usuários 

sobre o que está acontecendo por meio de feedback (resposta às ações do usuário) 

compreensível e no tempo adequado; 

• correspondência entre o sistema e o mundo real: o sistema deve utilizar 

palavras, frases e conceitos que são familiares ao usuário, ao invés de usar termos 

técnicos dos desenvolvedores ou orientados ao sistema. O designer deve seguir 

as convenções do mundo real, de modo que as informações sejam visualizadas 

em uma ordem natural e lógica, de acordo com as necessidades dos usuários;  

• controle e liberdade do usuário: os usuários frequentemente realizam ações no 

sistema por engano e, por isso, precisam de uma “saída de emergência” visível 
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para que possam deixar o estado indesejado sem ter que passar por um diálogo 

extenso. O usuário deve ser capaz de desfazer (undo) e refazer (redo) suas ações 

através da interface; 

• consistência e padronização: os usuários não devem ter dúvidas sobre o fato de 

palavras, situações ou ações diferentes significarem a mesma coisa. O designer 

deve seguir as convenções da plataforma em uso; 

• prevenção de erros: o sistema deve possuir um projeto cuidadoso para evitar a 

ocorrência de um erro, sendo melhor que uma boa mensagem de erro. Ele deve 

impedir a ocorrência de eventos propensos a erros ou ainda fazer uma verificação 

dessas ameaças para apresentar ao usuário uma opção de confirmação antes que 

ele se comprometa com a ação; 

• reconhecimento ao invés de memorização: o designer deve minimizar o uso da 

memória dos usuários por meio da criação de objetos, ações e opções visíveis na 

interface. O usuário não deve ter que memorizar informações de uma parte da 

aplicação para outra porção dela. Além disso, as instruções de uso do sistema 

devem estar evidentes ou facilmente recuperáveis de forma apropriada; 

• flexibilidade e eficiência de uso: o sistema deve fornecer aceleradores, não 

visíveis para usuários novatos, que possam aprimorar a interação de usuários 

especialistas, permitindo que sejam igualmente atendidas as necessidades dos 

usuários experientes e inexperientes. Exemplos de aceleradores são ações de 

comando, tais como o uso de botões, mensagens de voz e teclas de atalho que 

acionam determinados elementos ou funcionalidades na interface. Além disso, o 

designer pode permitir que os usuários adequem ações frequentes;  

• projeto estético e minimalista: a interface não deve apresentar informações 

irrelevantes ou raramente necessárias, considerando que cada informação extra 

disputa a atenção do usuário com as informações relevantes, além de diminuir 

sua própria visibilidade; 

• ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de 

erros: o sistema deve fornecer mensagens de erro utilizando uma linguagem 

simples (sem códigos), indicar exatamente a ocorrência do problema e 

recomendar uma solução de forma construtiva; 

• ajuda e documentação: embora seja melhor que o sistema possa ser usado sem 

documentação, deve-se fornecer ajuda e documentação sempre que necessário. 
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Essas informações precisam ser de fácil acesso, orientadas à tarefa do usuário, 

apresentar passos de execução de forma concreta e efetiva, e não devem ser muito 

extensas. 

Os avaliadores podem, quando for necessário, expandir esse conjunto de 

heurísticas para incluir novos princípios de usabilidade. Por exemplo, existem conjuntos de 

heurísticas que foram propostos para determinados domínios de sistemas interativos, como 

comércio eletrônico, sistemas colaborativos e educação à distância (BARBOSA e SILVA, 

2010). 

Baseado em um estudo realizado com 19 especialistas de usabilidade, que 

aplicaram a Avaliação Heurística em um sistema de contas bancárias, Nielsen (1992) 

recomenda a participação de três a cinco avaliadores para a execução desse método, a fim de 

identificar um número significativo de problemas de usabilidade existentes na interface. Deste 

modo, algumas atividades devem ser realizadas, individualmente, por cada avaliador e outras 

precisam ocorrer de forma coletiva entre eles (BARBOSA e SILVA, 2010). O Quadro 1 

apresenta as atividades e tarefas necessárias para a execução da Avaliação Heurística. 

Quadro 1 - Atividades e tarefas do método de Avaliação Heurística 

Avaliação Heurística 

Modo de 

execução 
Atividade Tarefa 

Coletivo Preparação 

Aprender sobre o contexto atual do sistema a ser avaliado, 

incluindo os usuários, o domínio, entre outros fatores. 

Selecionar as partes da interface a serem avaliadas. 

Individual 

Coleta dos 

dados 

Inspecionar a interface para identificar problemas que 

violam as heurísticas. 

Interpretação 

dos dados 

Listar os problemas de usabilidade encontrados, incluindo 

local, gravidade, justificativa e sugestões de solução. 

Coletivo 

Consolidação 

dos resultados 

Revisar os problemas identificados, avaliando sua 

relevância, gravidade, justificativa e sugestões de solução. 

Relato dos 

resultados 

Elaborar um relatório contendo a consolidação dos 

resultados. 

Fonte: adaptado de (BARBOSA e SILVA, 2010, p. 318) 

A atividade de preparação é realizada por todos os avaliadores e envolve a 

seleção das telas ou protótipos do sistema a serem avaliados, de acordo com o escopo 

previamente estabelecido para a avaliação, e a escolha do conjunto de heurísticas ou diretrizes 

de usabilidade que devem ser consideradas. Posteriormente, os avaliadores executam a coleta 

e a interpretação dos dados de forma individual (BARBOSA e SILVA, 2010). 
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A atividade de coleta dos dados é realizada por cada avaliador e consiste em 

inspecionar, separadamente, as telas escolhidas e cada um de seus elementos, com o objetivo 

de identificar se as heurísticas foram obedecidas ou violadas, considerando que cada violação 

é um possível problema de usabilidade. Recomenda-se ainda que o avaliador examine a 

interface pelo menos duas vezes: a primeira delas funciona como uma exploração do sistema 

para conhecer o que está sendo avaliado, e na outra ocorre a inspeção detalhada para cada 

elemento de cada tela (BARBOSA e SILVA, 2010).  

Na atividade de interpretação dos dados, o avaliador deve registrar para cada 

problema encontrado: a(s) heurística(s) violada(s), o local onde o problema ocorreu (qual tela 

e quais elementos de interface estão envolvidos), a gravidade do problema, uma justificativa 

para comprovar a existência do problema e, quando possível, as sugestões para solucionar o 

problema. É importante destacar que a classificação de severidade (ou gravidade) dos 

problemas identificados permite analisar a viabilidade da correção dos problemas, e ainda 

escolher aqueles quem devem ser corrigidos com maior prioridade (BARBOSA e SILVA, 

2010). Essa classificação é o resultado da combinação de três fatores (NIELSEN, 1995b), são 

eles: 

• a frequência: o problema ocorre constantemente ou raramente? 

• o impacto: se o problema ocorrer, os usuários conseguirão superá-lo de forma 

fácil ou difícil? 

• a persistência: o problema é pontual e pode ser superado pelos usuários, ou 

incomodará os usuários várias vezes ao longo da interação? 

Com o objetivo de facilitar o entendimento e a comparação do julgamento dos 

problemas encontrados, Nielsen (1994; 1995b) recomenda o uso da seguinte escala de 

severidade: 

• 0: não é um problema – a violação encontrada não é um problema de 

usabilidade; 

• 1: problema cosmético – não precisa ser corrigido, exceto se houver tempo 

extra disponível no cronograma do projeto; 

• 2: problema pequeno – a correção desse problema deve possuir baixa 

prioridade; 

• 3: problema grande – a correção desse problema é importante, por isso, deve-

se atribuir alta prioridade; 
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• 4: problema catastrófico – esse tipo de problema pode impedir que o usuário 

realize suas tarefas e alcance seus objetivos, por isso, o produto não pode ser 

entregue sem a correção desse problema. 

Em seguida, a atividade de consolidação dos resultados é realizada por todos os 

avaliadores de forma coletiva. Nessa atividade, cada avaliador apresenta sua lista de 

problemas para os demais avaliadores, permitindo que todos tenham uma visão geral sobre 

os problemas encontrados na interface selecionada. Posteriormente, eles fazem um novo 

julgamento da interface, em que cada avaliador pode atribuir um novo grau de severidade 

para cada problema. Por último, os avaliadores devem discutir sobre os novos julgamentos, 

de modo que possam concordar sobre o grau de severidade final de cada problema, e escolher 

os problemas e as recomendações de solução que estarão contidas no relatório consolidado. 

É importante ressaltar que pode ser necessário unir problemas identificados por diferentes 

avaliadores ou até pelo mesmo avaliador, isso porque eles podem relatar problemas iguais, ou 

ainda casos específicos ou partes de um problema maior (BARBOSA e SILVA, 2010). 

A última atividade é o relato dos resultados, que também é realizada pelos 

avaliadores de forma coletiva. Segundo Barbosa e Silva (2010), esse relatório geralmente 

contém: os objetivos da avaliação; o escopo da avaliação; uma breve descrição sobre o método 

de Avaliação Heurística; o conjunto de heurísticas utilizado; a quantidade e o perfil dos 

avaliadores; e ainda, a lista de problemas de usabilidade encontrados, apresentando, para cada 

um: 

• o local onde o problema ocorre; 

• a descrição do problema; 

• a(s) heurística(s) violada(s); 

• o grau de severidade do problema; 

• as recomendações de solução. 

Apesar de a Avaliação Heurística ser considerada um dos métodos mais utilizados 

para avaliar interfaces de usuário, problemas sérios foram relatados sobre a sua validade e 

confiabilidade (PETRIE e BUYKX, 2010). Dentre esses problemas, destaca-se a constante 

discrepância existente entre as classificações de severidade individuais dos avaliadores, 

atribuídas aos problemas de usabilidade encontrados (HERR, BAUMGARTNER e GROSS, 

2016). Nesse cenário, foi proposta a Avaliação Heurística Colaborativa (CHE, do inglês 

Collaborative Heuristic Evaluation), que é uma extensão do método padrão de Avaliação 
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Heurística apresentado acima. Nesse novo método, os avaliadores trabalham 

colaborativamente como um grupo para a execução de todas as atividades da Avaliação 

Heurística, e compartilham os desafios e as possíveis frustações e tédios que podem ocorrer 

no processo de avaliação (PETRIE e BUYKX, 2010). 

O presente trabalho utiliza diferentes conjuntos de heurísticas de usabilidade 

propostas na literatura para elaborar a generalização da gamificação do G4H, nomeada de 

G4NHE. A proposta do G4H é apresentada na seção 2.3. 

2.2 Gamificação 

A gamificação (do inglês gamification) é “o uso de elementos específicos do 

design de jogos em contextos que não são relacionados a jogos” (DETERDING, DIXON, et 

al., 2011, p. 5, tradução nossa). Esse conceito também pode ser definido como “um processo 

de melhoria de um serviço com oportunidades para experiências de jogo, tendo o objetivo de 

apoiar a criação de valor geral para os usuários” (HUOTARI e HAMARI, 2012, p. 3, tradução 

nossa). Ainda pode-se entender que a gamificação é “a aplicação de mecânicas, estética e 

pensamentos presentes em jogos com o intuito de engajar pessoas, motivar ações, promover 

o aprendizado e solucionar problemas” (KAPP, 2013, p. 54, tradução nossa). O presente 

trabalho considera o conceito apresentado inicialmente, que foi proposto em (DETERDING, 

DIXON, et al., 2011). 

Os jogos sérios também são projetados para contextos não referentes a jogos e 

consistem em construir jogos completos. Essa é a diferença desse tipo de jogo em comparação 

com a gamificação, que, por sua vez, utiliza elementos característicos do design de jogos para 

“gamificar” um contexto não relacionado a jogos, ao invés de implementar um jogo completo 

(DETERDING, DIXON, et al., 2011). Além disso, é importante entender que os jogos sérios 

são criados com o propósito de desenvolver conhecimentos ou habilidades específicas, sendo 

diferente dos jogos que possuem como foco a diversão ou o entretenimento (WERBACH e 

HUNTER, 2012). 

Para compreender a definição de gamificação apresentada em (DETERDING, 

DIXON, et al., 2011), é necessário entender os seguintes conceitos (TONDELLO, 2016): 

• elementos do design de jogos: são os componentes usados em projetos de 

jogos para aprimorar a experiência do jogador ao interagir com o jogo. A 

gamificação possui interesse em elementos como desafios, emblemas 

(badges), níveis, pontos, conquistas, avatares (representações lúdicas para 
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determinados perfis de personagens) e tabelas de ranking (permite que o 

jogador compare o seu desempenho com os demais jogadores), ao invés de 

possuir foco em elementos como gráficos, áudios ou ferramentas que aceleram 

a implementação de jogos. 

• contextos não relacionados a jogos: são cenários em que o principal objetivo 

da gamificação ultrapassa o entretenimento ou a diversão dos jogadores. 

Exemplos de contextos em que a gamificação pode ser aplicada são: negócios, 

marketing, educação, saúde e política. 

A escolha de um processo adequado para a criação do projeto de gamificação é 

considerada uma etapa essencial para a obtenção do sucesso desejado (MORA, RIERA, et 

al., 2017). Nesse contexto, foram propostos na literatura alguns frameworks visando apoiar 

de maneira apropriada a elaboração do projeto de gamificação, tais como o Octalysis - 

Complete Gamification Framework (CHOU, 2013), o FRAGGLE (FRamework for AGile 

Gamification of Learning Experiences) (MORA, ZAHARIAS, et al., 2015), e também os Seis 

Passos para a Gamificação (do inglês Six Steps to Gamification) (WERBACH e HUNTER, 

2012). 

O presente trabalho concentra-se no framework definido por Werbach e Hunter 

(2012), dado que ele foi utilizado na construção da gamificação proposta pelo G4H (JUCÁ, 

MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017), que é o jogo abordado no trabalho atual. Outros 

trabalhos também aplicaram este framework, tais como a gamificação elaborada para 

promover a cooperação entre os membros de um time Scrum, a fim de que eles possam 

resolver os problemas existentes e atingir os objetivos do projeto (RUFINO, 2016). E ainda, 

a gamificação desenvolvida para engajar e incentivar a participação de alunos na execução 

das atividades da disciplina de empreendedorismo, considerando o contexto de um curso de 

Bacharelado em Engenharia de Software (JUCÁ e ROLIM, 2013). 

De acordo com o framework proposto em (WERBACH e HUNTER, 2012), um 

projeto de gamificação pode ser melhor implementado por meio da execução de seis passos, 

que são representados na Figura 1 e descritos a seguir. 
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Figura 1 - Seis passos para projetar uma gamificação 

 

Fonte: elaborada pelo autor baseando-se em (WERBACH e HUNTER, 2012, p. 86) 

1º: Definir os objetivos de negócio 

Este passo consiste, primeiramente, em elaborar uma lista contendo todos os 

potenciais objetivos de negócio a serem alcançados, de modo que cada objetivo seja preciso 

e possível de ser atingido. Posteriormente, deve-se priorizar os objetivos que possuem maior 

importância, em que pode ser necessário considerar um número menor de objetivos entre 

aqueles que possuem maior relevância, pelo menos inicialmente (WERBACH e HUNTER, 

2012). 

Em seguida, deve-se percorrer a lista para eliminar todos os itens que são apenas 

um meio para alcançar objetivos de maior importância. Por exemplo, permitir que os usuários 

obtenham pontos e emblemas não pode ser considerada uma justificativa para implementar 

um sistema gamificado, visto que eles são apenas elementos utilizados na gamificação. Uma 

boa análise poderia ser: se um determinado objetivo da lista for o único objetivo final, ainda 

existiria satisfação em obter sucesso com a gamificação? (WERBACH e HUNTER, 2012). 

Para concluir a verificação da lista de objetivos, deve-se atribuir uma explicação 

para cada item listado, a fim de entender como o objetivo pode influenciar positivamente o 

contexto em que a gamificação está inserida. Recomenda-se ainda que essa lista seja 

consultada ao longo do processo de desenvolvimento da gamificação, possibilitando que o 

designer se mantenha concentrado no que realmente é importante, mesmo que as prioridades 

mudem (WERBACH e HUNTER, 2012). 

2º: Delinear os comportamentos a serem incentivados 

Este passo concentra-se em descrever quais são os comportamentos esperados dos 

usuários e como essas ações podem ser medidas. Os comportamentos desejados precisam 

possuir relação com os objetivos de negócio anteriormente estabelecidos, seja de forma direta 
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ou indireta. Esses comportamentos devem ser escritos de forma concreta e específica, por 

exemplo: “pratique exercícios por pelo menos 30 minutos” e “comente ou vote em sugestões 

de outros” (WERBACH e HUNTER, 2012). 

Em seguida, deve-se definir quais métricas serão utilizadas para quantificar os 

resultados dos comportamentos desejados, considerando que esses números auxiliam na 

geração de feedback para o usuário. Por exemplo, o uso de pontos representa uma maneira 

fácil para quantificar e medir qualquer tipo de progresso dos usuários (WERBACH e 

HUNTER, 2012). 

3º: Descrever os jogadores 

Este passo consiste em descrever os potenciais usuários da gamificação, de modo 

a refletir sobre quem são eles, quais as relações existentes entre eles e o designer e o quanto 

a relação deles com o designer pode envolver outras pessoas e fatores. Também deve-se 

estabelecer como os jogadores serão motivados através da gamificação. Para isso, o designer 

deve se colocar no lugar do usuário a fim de identificar as possíveis motivações a serem 

exploradas (WERBACH e HUNTER, 2012). 

A motivação pode ser classificada em dois tipos: extrínseca e intrínseca. No 

primeiro caso, as pessoas realizam determinadas atividades pelo fato de sentirem que 

precisam fazer aquilo, sendo esta uma motivação causada por fatores externos. Por exemplo, 

uma pessoa pode estudar bastante para uma prova porque sabe que o resultado desse exame 

pode impedir a sua formatura. No segundo caso, as pessoas realizam atividades específicas 

porque elas querem fazer aquilo, trata-se de um interesse pessoal, não existindo recompensas 

ou outras relações com fatores externos. Por exemplo, uma pessoa deseja obter sucesso na 

carreira profissional para se sentir competente e realizada. No contexto do projeto de 

gamificação, entender a diferença entre esses tipos de motivação é essencial, visto que o 

designer pode criar mecanismos para motivar os usuários com propósitos diferentes 

(WERBACH e HUNTER, 2012). Além disso, o designer deve realizar um projeto de 

gamificação que seja adequado para diferentes perfis de jogadores, considerando também os 

fatores que podem desmotivar esses usuários (WERBACH e HUNTER, 2012). 

4º: Determinar os ciclos de atividade 

Este passo consiste em modelar as ações dos usuários através de ciclos de 

atividade, considerando que as atividades de uma gamificação geralmente ocorrem por meio 

de um fluxo de repetições e subdivisões de atividades, ao invés de acontecerem de forma 
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sequencial (ou linear). Os ciclos de atividade podem ser exemplificados por meio do seguinte 

cenário geral: as ações de um jogador geram uma outra atividade, que por sua vez ocasionam 

outras ações do jogador e assim por diante (WERBACH e HUNTER, 2012). 

5º: Examinar o uso da diversão no projeto 

Este passo consiste em verificar se a proposta de gamificação fornece diversão 

aos jogadores. Para isso, o designer deve manter em sua mente o objetivo de prover diversão 

através do projeto de gamificação, já que essa característica pode fazer com que os jogadores 

usem novamente o sistema gamificado, mesmo considerando o contexto sério em que esse 

projeto está inserido. É responsabilidade do designer examinar constantemente a estética do 

seu sistema a fim de verificar se ele é divertido ou não de jogar (WERBACH e HUNTER, 

2012). 

Contudo, projetar uma gamificação para alcançar uma boa diversão nem sempre 

é uma tarefa fácil. Deste modo, recomenda-se que o sistema seja construído, testado e refinado 

por meio de um processo sistemático de design, visando atingir o objetivo de tornar o jogo 

divertido (WERBACH e HUNTER, 2012). 

6º: Implantar as ferramentas apropriadas 

O passo final consiste em selecionar as mecânicas e os elementos apropriados para 

serem inseridos na gamificação. As decisões feitas nos cinco (5) passos anteriores facilitam a 

identificação dos recursos que devem ser considerados no projeto de gamificação. Como uma 

forma de melhorar o sistema gamificado, recomenda-se a aplicação contínua de testes e 

refinamentos no projeto, de modo que lições sejam aprendidas no decorrer desse processo 

(WERBACH e HUNTER, 2012). 

O presente trabalho busca expandir a gamificação do G4H, que foi desenvolvida 

para aprimorar a execução da Avaliação Heurística (veja a seção 2.1). Nesse contexto, é 

importante compreender os conceitos de gamificação e os passos do framework definido em 

(WERBACH e HUNTER, 2012) para possibilitar um melhor entendimento sobre a proposta 

do G4H. 

2.3 Game for Heuristic Evaluation (G4H) 

O Jogo para Avaliação Heurística (G4H, do inglês Game for Heuristic Evaluation) 

trata-se de uma gamificação, desenvolvida no formato de um jogo de cartas, cujo principal 
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objetivo é engajar e motivar os usuários na execução da Avaliação Heurística, especificamente 

na atividade de consolidação dos resultados, com base nos princípios da CHE (veja a seção 

2.1). Nessa gamificação, os potenciais usuários são especialistas em IHC, existindo ainda a 

possibilidade de uso por não especialistas e/ou usuários finais (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA 

FILHO, 2017). 

Para atingir o objetivo estabelecido, essa gamificação considera como motivação 

extrínseca o reconhecimento que um jogador pode obter dos demais jogadores por ser um 

bom avaliador, e como motivação intrínseca considera-se a execução da avaliação e a 

identificação das heurísticas violadas de forma precisa. Além disso, é importante saber, 

segundo os autores do G4H, que essa gamificação foi desenvolvida considerando as 10 

heurísticas de usabilidade de Nielsen (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017). 

No G4H, cada problema de usabilidade encontrado representa uma rodada do 

jogo, em que os jogadores precisam escolher uma ou mais violações de heurísticas, incluindo 

a possibilidade de o problema não violar nenhuma heurística, e precisam ainda classificar o 

grau de severidade do problema. Considera-se que diferentes avaliadores atribuem diferentes 

valores de severidade, porque geralmente eles não possuem o mesmo nível de experiência em 

IHC e no uso das heurísticas (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017). 

O jogo apresenta fases de negociação, onde cada jogador argumenta para tentar 

convencer os demais sobre as heurísticas violadas e o grau de severidade escolhido para cada 

problema. Após ocorrer essa etapa, os jogadores devem selecionar as violações de heurísticas 

que precisam ser mantidas, mudadas ou removidas e o novo grau de severidade a ser atribuído 

para cada problema, considerando as justificativas apresentadas. Ao final da negociação, o 

jogador que classificou o grau de severidade corretamente (selecionado pela maioria dos 

jogadores) é o vencedor da rodada e recebe um (1) ou dois (2) pontos (veja a seção 2.3.3). 

Em qualquer rodada, um jogador pode devolver três (3) pontos para comprar uma nova fase 

de negociação (chamado também de renegociação), em que as novas escolhas dos jogadores 

substituem as anteriores. Essa mecânica aumenta a chance que o jogador tem para convencer 

os outros com seus argumentos e ganhar a rodada, além de que ela representa o caráter 

competitivo da gamificação, que é especialmente importante para incrementar a análise sobre 

um determinado problema de usabilidade, permitindo uma avaliação final com maior 

qualidade. Por fim, o jogador que acumulou mais pontos durante as rodadas é o vencedor do 

jogo (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017). Os detalhes sobre a proposta do G4H 

são apresentados nas próximas seções. 
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2.3.1 Configuração inicial 

Para que o jogo possa ser iniciado de maneira correta, é necessário que um 

conjunto de itens estejam disponíveis (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017): 

• cartas de heurísticas: deve ser disponibilizado um conjunto com 11 cartas 

para cada jogador, em que as 10 primeiras representam as 10 heurísticas de 

usabilidade de Nielsen e a última caracteriza um problema que não viola 

nenhuma heurística (referente ao nível 0 da escala de severidade de Nielsen); 

• cartas de severidade: deve ser disponibilizado um conjunto com 4 cartas para 

cada jogador, em que elas representam os níveis restantes da escala de 

severidade de Nielsen (1-4) a ser considerada para cada problema identificado; 

• cartas de pontuação: representam a recompensa que a gamificação fornece 

aos jogadores por avaliarem a severidade dos problemas de forma correta; 

• tarefas: são as ações a serem executadas, previamente e de forma individual, 

por cada jogador durante a inspeção do sistema escolhido, a fim de identificar 

os problemas de usabilidade existentes. A lista de problemas gerada será usada 

no jogo, porém a realização da avaliação em si está fora do escopo do G4H; 

• acesso ao sistema selecionado para avaliação; 

• guia das heurísticas: apresenta uma breve descrição de cada heurística de 

usabilidade de Nielsen, que pode ser utilizado pelos jogadores para relembrar 

o significado de cada heurística; 

• lista de problemas identificados previamente por cada jogador; 

• participação de pelo menos 3 jogadores. 

2.3.2 Cartas 

O G4H possui três tipos de cartas: heurísticas, severidade e pontos, que são 

fornecidas como uma versão de protótipo em (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017). 

As cartas de heurísticas são usadas pelos jogadores para selecionar quais heurísticas foram 

violadas por cada problema identificado (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017). 

Essas cartas são apresentadas no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Cartas de heurísticas do G4H 

    

Visibilidade do 

estado do sistema 

Correspondência 

entre o sistema e o 

mundo real 

Controle e liberdade 

do usuário 

Consistência e 

padronização 

    

Prevenção de erros 

Reconhecimento ao 

invés de 

memorização 

Flexibilidade e 

eficiência de uso 

Projeto estético e 

minimalista 

   

 

Ajude os usuários a 

reconhecerem, 

diagnosticarem e se 

recuperarem de erros 

Ajuda e 

documentação 
Não é um problema  

Fonte: (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017) 

As cartas de severidade, apresentadas no Quadro 3, são usadas pelos jogadores 

para classificar o grau de severidade durante a discussão para cada problema encontrado 

(JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017). 
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Quadro 3 - Cartas de severidade do G4H 

    

Cosmético Pequeno Grande Catastrófico 

Fonte: (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017) 

Sobre as cartas de pontos, os jogadores recebem um (1) ponto quando a 

classificação final de severidade da rodada resulta em um consenso entre eles, e ganham dois 

(2) pontos quando eles são os vencedores da rodada e houve discordância. Essa regra de 

pontuação é detalhada na seção 2.3.3. Essas cartas são apresentadas no Quadro 4 e podem ser 

usadas para comprar novas fases de negociação (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 

2017). 

Quadro 4 - Cartas de pontuação do G4H 

  

Um ponto Dois pontos 

Fonte: (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017) 

2.3.3 Regras do ciclo de atividade 

A gamificação proposta pelo G4H apresenta um ciclo de atividade simples, 

representado na Figura 2, que envolve a execução de dez passos (JUCÁ, MONTEIRO e 

SOUZA FILHO, 2017). Estes passos são descritos a seguir. 
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Figura 2 - Ciclo de atividade do G4H 

 
Fonte: elaborada pelo autor baseando-se em (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017) 

1º: Apresentação do problema  

O primeiro jogador seleciona um problema da sua lista de problemas, que foi 

elaborada previamente por ele. Os mesmos problemas identificados por mais de um jogador 

não devem ser reavaliados em uma nova rodada, exceto se eles representarem violações de 

heurísticas diferentes. Nesse passo, o jogador da rodada descreve o problema atual para os 

demais. Em seguida, todos os jogadores discutem o problema, fazendo comentários e 

perguntas ao jogador que encontrou o problema no sistema. Os jogadores também podem 

executar a tarefa novamente no sistema para demonstrar a ocorrência do problema. 

2º: Seleção inicial das heurísticas violadas  

Cada jogador escolhe uma ou mais cartas de heurísticas (Quadro 2) para indicar 

quais heurísticas ele acredita que foram violadas pelo problema da rodada. Inicialmente, essas 

cartas devem estar viradas para baixo para não influenciar a avaliação dos outros jogadores. 

Quando todos os jogadores concluírem suas escolhas, eles devem virar suas cartas ao mesmo 

tempo.  

3º: Discussão sobre a seleção das heurísticas 

Todos os jogadores, um por vez, devem argumentar aos demais sobre como e por 

que eles escolheram determinadas cartas de heurísticas, que representam as violações. 

4º: Seleção final das heurísticas violadas 

Todos os jogadores votam novamente nas violações de heurísticas que eles 

consideram corretas para o problema da rodada. A(s) heurística(s) escolhida(s) pela maioria 
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dos jogadores resulta(m) na seleção final que deve ser considerada nos próximos passos. Uma 

exceção ocorre quando a maior parte dos jogadores decide que o problema não viola nenhuma 

heurística, então a rodada acaba nesse passo e o jogo retorna para o passo 1. 

5º: Classificação inicial de severidade 

Cada jogador escolhe uma carta de severidade (Quadro 3) e, novamente, a mantém 

virada para baixo, a fim de evitar que a opinião dos outros jogadores seja influenciada, até 

que todos os jogadores concluam sua seleção. Os jogadores mostram suas cartas ao mesmo 

tempo. Caso os jogadores tenham concordado com a mesma classificação, o jogo segue para 

a distribuição dos pontos (passo 8). Contudo, se existir alguma divergência na classificação 

de severidade, o jogo prossegue para a fase de negociação (passo 6). É importante lembrar a 

escolha de cada jogador nesse passo, porque ela será utilizada para definir o ganhador da 

rodada e a distribuição dos pontos em caso de divergência entre eles. 

6º: Negociação sobre a classificação de severidade 

Todos os jogadores, um por vez, devem explicar as razões que os levaram a 

escolher determinado grau de severidade. Os jogadores podem debater e fazer perguntas sobre 

a classificação de severidade em discussão. O G4H não especifica uma quantidade fixa de 

tempo para essa fase de negociação, porém recomenda que cada jogador fale pelo menos uma 

vez. Quando os jogadores concordarem que já existe informação suficiente para realizar uma 

nova classificação, o jogo continua para o próximo passo. 

7º: Nova classificação de severidade 

Todos os jogadores selecionam novamente uma carta de severidade, podendo ser 

a mesma escolhida no passo 5 ou uma nova carta que representa uma mudança de opinião do 

jogador(a). Assim como nos passos anteriores, a carta selecionada deve estar virada para 

baixo até que todos os jogadores escolham suas respectivas cartas. A carta de severidade 

selecionada pela maioria dos jogadores representa o grau de severidade escolhido para o 

problema atual. O próximo passo consiste em definir o(s) ganhador(es) da rodada. 

8º: Distribuição dos pontos 

O jogo recompensa todos os jogadores quando ocorre consenso na classificação 

inicial de severidade (passo 5), onde cada jogador recebe 1 ponto (Quadro 4), ou também 

premia, individualmente, os jogadores que adivinharam a classificação final de severidade 
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(passo 7) na sua primeira chance de avaliação (passo 5). Nesse segundo caso, o jogador que 

selecionou, durante a classificação final (passo 7), o grau de severidade de maneira 

semelhante ao que foi escolhido no passo 5, recebe 2 pontos. Por exemplo: considere uma 

rodada onde participaram 3 jogadores: A, B e C. Se no passo 5, o jogador A escolheu a 

severidade “grande”, e os jogadores B e C escolheram o grau de severidade “pequeno”, e após 

a negociação (passo 7) a maioria dos jogadores escolheu a severidade “grande”, apenas o 

jogador A ganha 2 pontos. Porém, se após a negociação o grau de severidade selecionado pela 

maioria dos jogadores foi “pequeno”, somente os jogadores B e C recebem 2 pontos. A última 

possibilidade acontece quando a seleção final da maioria dos jogadores é uma classificação 

de severidade diferente (não mencionada anteriormente), por exemplo “catastrófico”. Nesse 

caso, o jogador que selecionou a severidade mais próxima da classificação final ganha 1 

ponto. Considerando o exemplo anterior, o jogador A que escolheu severidade “grande” no 

passo 5, ganharia 1 ponto. 

9º: Compra de novas negociações  

Os jogadores ainda podem comprar uma nova chance de negociação (chamado 

também de renegociação), que é interessante quando a decisão da rodada está equilibrada e o 

jogador deseja ter uma nova chance para vencer a rodada. Para isso, esse jogador devolve 3 

pontos, que são perdidos independentemente dos resultados da nova negociação. Os pontos 

obtidos no último passo também são entregues de volta e os passos 6, 7 e 8 são executados 

novamente. O G4H permite apenas uma compra de renegociação por rodada. 

10º: Nova rodada  

Caso o jogador da rodada não possua mais nenhum problema a ser analisado em 

sua lista de problemas, o jogo prossegue com o jogador da esquerda até que todos os 

problemas encontrados previamente por todos os avaliadores sejam discutidos e 

consolidados. 

Com o intuito de investigar a recepção da primeira versão do G4H pelos 

potenciais usuários, foi realizado um estudo preliminar com a participação de cinco (5) 

estudantes de graduação, que possuíam conhecimento básico em avaliação de interfaces e no 

uso das heurísticas de Nielsen. Os participantes utilizaram o G4H para consolidar os 

resultados da avaliação de um sistema web1, que permite comparar preços e vender produtos. 

                                                 
1 https://www.mercadolivre.com.br/ 

https://www.mercadolivre.com.br/
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Por meio desse experimento, observou-se que os inspetores executaram a Avaliação 

Heurística com maior satisfação usando o G4H (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 

2017). 

O presente trabalho utiliza a proposta do G4H para desenvolver uma 

generalização dessa gamificação, que foi nomeada de G4NHE, a fim de que diferentes 

conjuntos de heurísticas de usabilidade (veja a seção 2.1) possam ser utilizados, visto que 

atualmente o G4H permite apenas o uso das 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Neste capítulo, são apresentados os trabalhos relacionados, que abordam o tema 

de jogos voltados para conceitos e métodos da área de IHC. A proposta dos trabalhos e as 

semelhanças e diferenças existentes entre eles e o atual trabalho, são detalhadas a seguir. 

3.1 Apoiando o Ensino de Qualidade de Software: Um Serious Game para o Ensino de 

Usabilidade 

O trabalho de (FERREIRA, RIVERO, et al., 2014) apresenta o UsabiliCity, um 

jogo sério educativo, desenvolvido para a plataforma Web, com o objetivo de apoiar o ensino 

e a aprendizagem das heurísticas de usabilidade, que foram elaboradas para o método de 

Avaliação Heurística (veja a seção 2.1). O público-alvo são alunos que estão iniciando seus 

estudos sobre esse método de inspeção de usabilidade, por isso, eles são considerados 

inspetores novatos. Nesse jogo, problemas comuns de usabilidade são representados por meio 

de analogias com problemas que ocorrem em uma cidade, a fim de que os usuários possam 

se habituar com as definições das heurísticas através de problemas que ocorrem em seu 

cotidiano. Desse modo, o jogo busca auxiliar no melhor entendimento do aluno sobre quais 

são os problemas específicos que cada heurística é capaz de identificar para melhorar a 

usabilidade de um sistema interativo. 

Assim como a pesquisa realizada em (FERREIRA, RIVERO, et al., 2014), o atual 

trabalho aborda um jogo desenvolvido para o método de Avaliação Heurística. Entretanto, o 

trabalho relacionado propõe um novo jogo educacional, enquanto que o presente trabalho 

busca evoluir um jogo existente, nomeado de G4H (veja a seção 2.3), cuja proposta é voltada 

para a melhoria da execução da Avaliação Heurística e não para o ensino desse método. 

Destaca-se ainda que o presente trabalho possui o objetivo de permitir o uso de diferentes 

conjuntos de heurísticas de usabilidade nesse jogo, sendo uma característica diferente em 

comparação com o trabalho de (FERREIRA, RIVERO, et al., 2014), que concentra-se 

somente nas heurísticas de usabilidade de Nielsen (1995a). 
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3.2 MACteaching: Um Jogo para o Ensino do Método de Avaliação de 

Comunicabilidade 

O trabalho de (QUEIROZ, BELTRÃO, et al., 2015) apresenta o MACteaching, 

um jogo educativo, desenvolvido para a plataforma Android, com o intuito de auxiliar o 

ensino do Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC), que é um método de IHC que 

busca avaliar o critério de qualidade de uso denominado de comunicabilidade (SOUZA, 

2005). Esse jogo foi elaborado a fim de facilitar o ensino do MAC, de modo que os alunos 

possam se familiarizar com o uso correto das etiquetas definidas pelo método. 

Assim como a pesquisa realizada em (QUEIROZ, BELTRÃO, et al., 2015), o 

atual trabalho aborda o tema de jogos desenvolvidos para aprimorar métodos de avaliação de 

IHC. No entanto, o trabalho relacionado propõe um novo jogo educacional a fim de 

complementar o ensino do MAC, enquanto que o presente trabalho busca evoluir um jogo 

existente, chamado de G4H, cuja proposta concentra-se em outro método, a Avaliação 

Heurística. Além disso, o jogo abordado pelo atual trabalho é voltado para a melhoria da 

aplicação desse método e não para o seu ensino. 

3.3 UsabilityGame: Jogo Simulador para Apoio ao Ensino de Usabilidade 

O trabalho de (SOMMARIVA, BENITTI e DALCIN, 2011) apresenta o 

UsabilityGame, um jogo educativo de simulação, desenvolvido para a plataforma Web, a fim 

de apoiar o ensino sobre usabilidade, com base no Ciclo de Vida de Engenharia de Usabilidade 

(MAYHEW, 1999), envolvendo as atividades de análise de requisitos, prototipação e a 

execução da Avaliação Heurística. Os jogadores representam o papel de engenheiros de 

usabilidade. Esses usuários devem ter o objetivo de alcançar um bom desempenho durante as 

fases do jogo, que são relacionadas às etapas do ciclo de vida, e ainda atingir a melhor 

pontuação do ranking, sendo esse o mecanismo de competição entre os jogadores. 

Assim como a pesquisa realizada em (SOMMARIVA, BENITTI e DALCIN, 

2011), o presente trabalho aborda um jogo desenvolvido para o método de Avaliação 

Heurística. Entretanto, o trabalho relacionado propõe um novo jogo educacional com o intuito 

de apoiar não somente o ensino desse método, mas também das atividades de análise de 

requisitos e prototipação, incluindo todas as etapas do ciclo de vida de usabilidade proposto 

em (MAYHEW, 1999), enquanto que o presente trabalho busca evoluir um jogo existente, 

que pretende melhorar apenas a execução da Avaliação Heurística, não considerando outros 
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conceitos ou técnicas de usabilidade e não sendo voltado para o ensino desse método. Além 

disso, o presente trabalho possui o objetivo de possibilitar o uso de diferentes conjuntos de 

heurísticas de usabilidade nesse jogo, que representa mais uma diferença em comparação com 

o trabalho de (SOMMARIVA, BENITTI e DALCIN, 2011), que se restringe somente ao 

ensino das heurísticas de usabilidade propostas por Nielsen (1995a). 

O Quadro 5 sintetiza as semelhanças e diferenças existentes entre os trabalhos 

relacionados e o presente trabalho. 

Quadro 5 - Comparação dos trabalhos relacionados com o presente trabalho 

Semelhanças 

e diferenças 

Trabalhos 

(FERREIRA, 

RIVERO, et 

al., 2014) 

(QUEIROZ, 

BELTRÃO, 

et al., 2015) 

(SOMMARIVA, 

BENITTI e 

DALCIN, 2011) 

Trabalho atual 

Proposta Novo jogo Novo jogo Novo jogo 
Evolução de um jogo 

existente 

Objetivo 

Ensino da 

Avaliação 

Heurística 

Ensino do 

MAC2 

Ensino da 

Avaliação 

Heurística e de 

conceitos de 

Usabilidade 

Melhoria da Avaliação 

Heurística pretendendo 

possibilitar o uso do 

jogo com diferentes 

conjuntos de heurísticas 

de usabilidade 

Fonte: elaborado pelo autor 

  

                                                 
2 Método de Avaliação de Comunicabilidade 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos aplicados para alcançar 

os objetivos estabelecidos no presente trabalho. A metodologia contém um total de oito 

passos, que são representados na Figura 3, são eles: 

Figura 3 - Ciclo dos procedimentos metodológicos 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

1. Seleção de diferentes conjuntos de heurísticas de usabilidade: foi realizado um 

levantamento estruturado da literatura, a fim de selecionar diferentes conjuntos de 

heurísticas de usabilidade estabelecidos para domínios específicos de sistemas interativos; 

2. Identificação das características dos conjuntos de heurísticas selecionados: foi feita 

uma coleta e análise das informações relacionadas à especificação dos diferentes 

conjuntos de heurísticas selecionados e ao seu uso no método de Avaliação Heurística 

como forma de validação, a fim de identificar características comuns e diferentes nesse 

contexto; 

3. Análise da adequação do G4H às características identificadas: foi feita uma 

verificação de como cada característica comum, identificada no passo 2, pode ocasionar 

a adaptação das regras existentes e/ou a criação de novas cartas do G4H; 

4. Desenvolvimento do G4NHE: foram desenvolvidas as soluções gerais para as 

adequações identificadas no passo 3, o que representa a gamificação genérica proposta no 

presente trabalho, que foi nomeada de G4NHE; 
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5. Desenvolvimento do guia de especialização do G4NHE: foi elaborado um guia que 

descreve como a proposta do G4NHE pode ser aplicada para gerar uma gamificação a 

partir de qualquer conjunto de heurísticas de usabilidade; 

6. Instanciação do G4NHE: o guia de especialização foi usado para exemplificar como 

uma instância do G4NHE pode ser criada, em que foi utilizado um conjunto de heurísticas 

de usabilidade não selecionado no levantamento estruturado da literatura (passo 1). Essa 

instância também foi usada como gabarito para avaliar os resultados alcançados pelos 

usuários participantes dos experimentos do G4NHE; 

7. Avaliação experimental: foram realizados testes de observação de uso (ROGERS, 

SHARP e PREECE, 2011) com a participação de usuários potenciais do G4NHE, que são 

estudantes, pesquisadores e profissionais de IHC, a fim de validar a efetividade da sua 

proposta, o que ocorreu em duas etapas: 

a. Validação do guia de especialização: foram executados experimentos individuais 

com a participação de estudantes e especialistas em IHC, a fim de validar a 

efetividade do guia de especialização, verificando se ele contém informações 

suficientes que orientam uma instanciação do G4NHE. Após cada experimento, 

foi realizada uma entrevista semiestruturada (FONTANA e FREY, 1994) para 

coletar pontos positivos e sugestões de melhoria. 

b. Validação das novas regras propostas pelo G4NHE: foi executado um 

experimento em grupo com a participação de estudantes de IHC, a fim de validar 

a aceitação das novas regras propostas pelo G4NHE, que foram criadas para 

permitir que a gamificação possa ser aplicada quando ocorre apenas uma análise 

das heurísticas violadas (i.e., não é realizada a classificação de severidade dos 

problemas). Após o experimento, foi realizado um grupo focal (MORGAN e 

SPANISH, 1984) para coletar a opinião dos participantes. 

c. Análise dos resultados: para ambas as etapas da avaliação experimental, foi feita 

uma análise qualitativa dos resultados. Os resultados alcançados pelos 

participantes do primeiro experimento (passo 7a) foram comparados com a 

instanciação realizada pelo pesquisador proponente do trabalho (passo 6). Além 

disso, os resultados foram analisados e discutidos a partir dos dados coletados por 

meio dos testes de observação de uso e das técnicas de investigação (entrevista 

semiestruturada e grupo focal). 

8. Refinamento do G4NHE: a partir das descobertas encontradas na avaliação experimental 

(passo 7), foram feitas modificações na proposta do G4NHE, incluindo o seu guia de 
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especialização, a fim de melhorar o seu entendimento e uso, gerando assim uma versão 

refinada dessa gamificação genérica. 

As informações detalhadas sobre os procedimentos metodológicos e os resultados 

correspondentes são apresentados nos próximos capítulos. 
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5 ELABORAÇÃO DO G4NHE: VERSÃO INICIAL 

 

Este capítulo apresenta o desenvolvimento da versão inicial do G4NHE (Game 

for aNy Heuristic Evaluation) e do seu guia de especialização. Para isso, foram executados 

os cincos primeiros procedimentos metodológicos (seção 4). 

5.1 Seleção de diferentes conjuntos de heurísticas de usabilidade 

Inicialmente, foi realizado um levantamento estruturado da literatura, a fim de 

selecionar diferentes conjuntos de heurísticas de usabilidade estabelecidos para domínios 

específicos de sistemas interativos, sejam eles baseados no método de Avaliação Heurística 

proposto por Nielsen (1993) ou não. Essa seleção foi utilizada para conhecer a proposta desses 

conjuntos de heurísticas e entender como eles são validados por meio da execução do método 

de Avaliação Heurística, tendo como principal objetivo a coleta de informações que 

possibilitarão a elaboração do G4NHE. É importante ressaltar que o objetivo desse passo 

envolve o levantamento de uma amostra das publicações científicas feitas sobre o tema, não 

incluindo uma investigação sobre todos os trabalhos existentes. 

Esse levantamento da literatura utilizou o Google Acadêmico3 como biblioteca 

digital para selecionar, manualmente, os trabalhos científicos, que deveriam ser escritos 

apenas na língua inglesa. Desse modo, os termos de busca considerados também foram 

definidos em inglês com base em opinião especializada, são eles: “Usability Heuristics”, 

“User Heuristics” e “Interface Heuristics”. Na aplicação de cada termo de busca, foram 

selecionadas as publicações apresentadas nas três primeiras páginas da biblioteca digi tal 

utilizada. Além disso, foram definidos os critérios de seleção (CS) para a escolha final das 

publicações. Esses critérios permitem decidir quais trabalhos serão ou não incluídos no 

escopo do levantamento da literatura. O ano da publicação do estudo não foi considerado 

como critério. Os critérios de seleção, seguindo o formato (ID: Descrição), foram: 

• CS1: O trabalho deve propor um novo conjunto de heurísticas de usabilidade; 

• CS2: O trabalho deve apresentar a execução da Avaliação Heurística 

considerando as heurísticas de usabilidade propostas como experimento para 

validação; 

• CS3: O texto completo do trabalho deve estar disponível; 

                                                 
3 https://scholar.google.com.br/ 

https://scholar.google.com.br/
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• CS4: O trabalho deve ter relação com o objetivo do levantamento da literatura; 

• CS5: O trabalho não deve ser duplicado; 

• CS6: O trabalho deve abordar um conjunto de heurísticas de usabilidade 

distinto dos demais selecionados. Em casos de repetição, foi considerada a 

publicação mais recente; 

• CS7: O trabalho não deve propor conjuntos de heurísticas para outros critérios 

de qualidade de uso, como jogabilidade e acessibilidade. 

Para obter a seleção final dos trabalhos científicos, foram aplicados três processos 

de seleção (filtros) sobre o conjunto de publicações obtido através da seleção inicial. A 

execução de cada filtro foi baseada na adequação aos critérios de seleção estabelecidos. Os 

filtros e os procedimentos de análise correspondentes, seguindo o formato (ID: Procedimento 

de análise), foram: 

• F1: Verificação dos trabalhos que são livros, dissertações ou teses ao objetivo 

do levantamento da literatura. Este filtro foi aplicado para verificar, 

inicialmente, apenas estes tipos de trabalho. Os artigos serão tratados com 

maiores detalhes nos filtros seguintes; 

• F2: Leitura do título e abstract; 

• F3: Leitura da proposta do conjunto de heurísticas de usabilidade e do 

experimento realizado. 

O levantamento estruturado da literatura foi executado entre os meses de março e 

abril de 2018. Inicialmente, foram selecionadas 90 publicações por meio da aplicação dos 

termos de busca definidos. Em seguida, aplicou-se o filtro F1 para os trabalhos selecionados, 

que resultou em 63 publicações incluídas no escopo do levantamento e 27 excluídas, como 

mostra a Figura 4. Considerando as publicações eliminadas, 23 delas eram duplicadas, 2 não 

disponibilizavam o texto completo e as outras 2 eram livros que não atendiam ao objetivo do 

levantamento. 

Posteriormente, aplicou-se o filtro F2 para as publicações selecionadas através do 

filtro F1, que resultou em 30 exclusões, restando, assim, 33 publicações. Em seguida, 

executou-se o filtro F3, que eliminou mais 25 publicações. Os filtros F2 e F3 excluíram os 

trabalhos que não atendiam os critérios de seleção definidos anteriormente. Desse modo, a 

seleção final consiste em 8 trabalhos. 
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Figura 4 - Processo de seleção das publicações 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

O Quadro 6 lista os conjuntos de heurísticas de usabilidade (UHS, do inglês 

Usability Heuristics Sets) que foram propostos por cada um dos oito trabalhos selecionados. 

Quadro 6 - Conjuntos de heurísticas de usabilidade selecionados 

ID Título do trabalho Referência 

UHS1 A Cultural – Oriented Usability Heuristics Proposal (DÍAZ, RUSU, et al., 2013) 

UHS2 
Appropriating and Assessing Heuristics for Mobile  

Computing 

(BERTINI, GABRIELLI, et 

al., 2006) 

UHS3 
Developing SMASH: A set of SMArtphone's 

uSability Heuristics 

(INOSTROZA, RUSU, et 

al., 2016) 

UHS4 
Evaluation Criteria for Assessing the Usability of 

ERP Systems 
(SINGH e WESSON, 2009) 

UHS5 
Usability Heuristics Evaluation for Child E-

learning Applications 

(ALSUMAIT e AL-

OSAIMI, 2009) 

UHS6 
Usability Heuristics for Grid Computing 

Applications 

(RUSU, RONCAGLIOLO, 

et al., 2011) 

UHS7 
Usability Heuristics for Networked Multiplayer 

Games 

(PINELLE, WONG, et al., 

2009) 

UHS8 
Using usability heuristics to evaluate patient safety 

of medical devices 

(ZHANG, JOHNSON, et 

al., 2003) 

Fonte: elaborado pelo autor 

5.2 Identificação das características dos conjuntos de heurísticas selecionados 

Após a seleção final dos conjuntos de heurísticas de usabilidade, realizou-se a 

coleta e a análise das informações relacionadas à especificação desses conjuntos de 

heurísticas e à validação das heurísticas propostas através da execução do método de 

Avaliação Heurística. O objetivo desse passo é identificar características comuns e diferentes 

existentes nesse contexto a serem utilizadas para desenvolver o G4NHE. Esses dados foram 

obtidos por meio da leitura e análise dos trabalhos científicos resultantes da seleção final do 
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levantamento da literatura (seção 5.1). Para cada publicação selecionada, foram extraídas as 

informações definidas no formulário de coleta de dados (Quadro 7). A seguir, os dados 

coletados serão analisados. 

Quadro 7 - Formulário de coleta de dados das publicações científicas 

Informação Descrição 

Título O título da publicação. 

Domínio 
O domínio de sistema interativo para o qual o conjunto de 

heurísticas de usabilidade foi proposto. 

Número de heurísticas A quantidade de heurísticas de usabilidade propostas. 

Modelo de especificação 

As informações consideradas para especificar as heurísticas. 

Cada heurística proposta deve ter, pelo menos, um nome e 

uma descrição. 

As heurísticas são 

classificadas em categorias? 

Uma resposta afirmativa, caso as heurísticas propostas 

tenham sido classificadas em categorias, ou uma resposta 

negativa se ocorrer o contrário. 

Grau de severidade foi 

classificado? 

Uma resposta afirmativa ou negativa referente ao 

experimento realizado. Caso tenha ocorrido essa 

classificação, deve-se informar qual escala foi utilizada 

(e.g., escala de três pontos). 

Classificação de severidade 

foi baseada em Nielsen? 

Uma resposta afirmativa, caso tenha-se utilizado a escala de 

severidade apresenta por Nielsen (1994, 1995b) no 

experimento realizado, ou uma resposta negativa se ocorrer 

o contrário. Nessa última situação, é importante descrever a 

escala usada, desde que ela tenha sido informada. 

O trabalho é fundamentado no 

método de Nielsen? 

Uma resposta afirmativa, se o trabalho tiver fundamentação 

no método de Avaliação Heurística de Nielsen (1993), ou 

uma resposta negativa em caso contrário ou se não for 

possível identificar essa informação. 

Mínimo e máximo de 

especialistas 

O número mínimo e máximo de especialistas que 

participaram da execução da Avaliação Heurística no 

experimento realizado. Para os trabalhos que aplicaram mais 

de um experimento, deve-se considerar o último aplicado. 

Fonte: elaborado pelo autor 

Cada conjunto de heurísticas de usabilidade é voltado para um único domínio de 

sistema interativo, como mostra o Quadro 8. Contudo, observa-se uma semelhança entre os 

domínios dos conjuntos UHS2 e UHS3. 
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Quadro 8 - Correspondência entre os conjuntos de heurísticas e os domínios de 

aplicação 

ID Domínio de aplicação 

UHS1 Websites interculturais 

UHS2 Computação móvel 

UHS3 Smartphones e aplicações móveis 

UHS4 Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) 

UHS5 Aplicações de e-learning para crianças 

UHS6 Aplicações de computação em grade 

UHS7 Jogos multiplayer em rede 

UHS8 
Dispositivos médicos com foco na segurança dos 

pacientes 

Fonte: elaborado pelo autor 

O número de heurísticas propostas pelos conjuntos de heurísticas de usabilidade 

variou entre 5 e 21, como mostra o Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Quantidade de heurísticas propostas por cada conjunto de heurísticas 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Os modelos de especificação da maioria dos conjuntos de heurísticas de 

usabilidade possuem os seguintes dados: identificador (ID), nome e definição, como mostra 

o Gráfico 2, significando uma característica comum desses conjuntos. Além disso, percebe-

se que outros dados são utilizados somente por determinados conjuntos de heurísticas, sendo 

eles: informações específicas, etiqueta semântica (do inglês semantic tag, e.g., Visibilidade), 

descrição para evitar problemas comuns, explicação e objetivos, representando uma 

característica diferente desses conjuntos. 
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Gráfico 2 - Ocorrência das informações dos modelos de especificação para cada conjunto 

de heurísticas 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Sobre a classificação das heurísticas propostas em categorias, pode-se perceber 

que dos oito conjuntos de heurísticas de usabilidade selecionados, seis não realizam essa 

categorização. Desse modo, é possível caracterizar que as heurísticas propostas são agrupadas 

em um único conjunto de heurísticas, não sendo subdivididas. Contudo, os conjuntos restantes 

(UHS5 e UHS6) categorizam suas heurísticas em módulos, representando uma característica 

diferente desses conjuntos. 

Considerando os experimentos dos oito conjuntos de heurísticas de usabilidade 

selecionados, cinco deles realizaram a classificação da severidade dos problemas utilizando 

a escala recomendada por Nielsen (1994, 1995b), significando uma característica comum, 

como mostra o Quadro 9. Essa escala foi encontrada de duas formas: como uma escala de 

quatro pontos, variando de 1 a 4, em que 1 representa um problema cosmético e 4 representa 

um problema catastrófico; e como uma escala de cinco pontos, variando de 0 a 4, em que 0 

representa um problema que não viola nenhuma heurística e o restante dos valores são iguais 

à escala de quatro pontos. 

Ainda sobre a classificação de severidade, considerando os três trabalhos 

restantes, dois deles (referentes aos conjuntos UHS1 e UHS6) também classificaram a 

severidade com uma escala de cinco pontos, porém não informaram a descrição da escala 

utilizada, não possibilitando a identificação de alguma característica existente. Por último, o 
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trabalho relacionado ao conjunto UHS5 não deixou claro se realizou a classificação de 

severidade, assim, considerou-se que os participantes do experimento deste conjunto 

aplicaram apenas uma categorização dos problemas de usabilidade em heurísticas violadas, o 

que representa uma característica diferente deste estudo. 

Quadro 9 - Classificação de severidade utilizada no experimento de cada conjunto de 

heurísticas 

ID 
Grau de severidade é 

classificado? 

Classificação de 

severidade é baseada em 

Nielsen? 

UHS1 Sim, escala de cinco pontos. Não foi informado. 

UHS2 Sim, escala de cinco pontos. Sim. 

UHS3 Sim, escala de cinco pontos. Sim. 

UHS4 Sim, escala de cinco pontos. Sim. 

UHS5 Não. - 

UHS6 Sim, escala de cinco pontos. Não foi informado. 

UHS7 Sim, escala de quatro pontos. Sim. 

UHS8 Sim, escala de cinco pontos. Sim. 

Fonte: elaborado pelo autor 

Percebeu-se também que todos os oitos conjuntos de heurísticas possuem 

fundamentação no método de Avaliação Heurística proposto por Nielsen (1993). Isso 

representa uma característica comum entre os conjuntos de heurísticas, podendo indicar que 

a aplicação da Avaliação Heurística com esses conjuntos de heurísticas deve seguir os mesmos 

passos da proposta original do método (veja a seção 2.1), já que os autores dos trabalhos não 

apontaram nenhuma adaptação nas etapas do método. 

Ainda considerando os experimentos dos oito conjuntos de heurísticas, sete deles 

forneceram a quantidade de especialistas que participaram da execução da Avaliação 

Heurística, permitindo identificar o número mínimo e máximo de participantes, como mostra 

o Gráfico 3. A quantidade de participantes variou entre 3 e 6. Desse modo, o número de 

especialistas que participaram da Avaliação Heurística em cada experimento está de acordo 

com a recomendação de Nielsen (1992). Entretanto, o trabalho referente ao conjunto UHS3 

ultrapassou essa recomendação, visto que o número máximo de participantes desse 

experimento foi 6. 

O trabalho referente ao conjunto UHS5 informou apenas que a Avaliação 

Heurística foi aplicada coletivamente, não fornecendo a quantidade de participantes do 

experimento, por isso, não foi possível incluir esse dado na análise. 
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Gráfico 3 - Número mínimo e máximo de especialistas que participaram da 

Avaliação Heurística 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

As características comuns, que foram identificadas por meio dos conjuntos de 

heurísticas selecionados, são sumarizadas a seguir: 

• O número de heurísticas de usabilidade propostas varia entre 5 e 21; 

• As heurísticas são especificadas com ID, nome e definição; 

• As heurísticas são organizadas em um único conjunto de heurísticas; 

• A classificação de severidade é executada considerando a escala proposta por 

Nielsen (1994, 1995b), que pode ser aplicada com 4 ou 5 pontos; 

• As heurísticas propostas são fundamentadas no método de Avaliação 

Heurística de Nielsen (1993); 

• O número de especialistas participantes da Avaliação Heurística varia entre 3 

e 6. 

Além disso, as características diferentes, que foram identificadas por meio de 

determinados conjuntos de heurísticas, também são sintetizadas a seguir: 

• Outros dados também são utilizados para especificar as heurísticas, sendo 

eles: informações específicas, etiqueta semântica, descrição para evitar 

problemas comuns, explicação e objetivos da heurística; 

• As heurísticas são classificadas em categorias; 

• A classificação de severidade não é executada. 

5.3 Análise da adequação do G4H às características identificadas 

Com a identificação das características comuns e diferentes dos conjuntos de 

heurísticas selecionados, foi realizada uma análise de como cada característica pode ocasionar 
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a adaptação das regras existentes e/ou a criação de novas cartas do G4H. Por exemplo, a 

quantidade de heurísticas propostas representa o número de novas cartas de heurísticas que 

precisam ser desenvolvidas, enquanto que o modelo de especificação demonstra quais 

informações relevantes devem estar contidas nessas cartas. Esse passo foi aplicado a fim de 

determinar quais adequações são necessárias para adaptar o G4H às características 

identificadas, o que auxilia na compreensão acerca do desenvolvimento do G4NHE. A seguir, 

a análise da adequação do G4H às características identificadas é apresentada. 

O G4H tinha um número fixo de cartas de heurísticas (10) que eram baseadas nas 

10 heurísticas de usabilidade de Nielsen (1995a). Nos conjuntos de heurísticas analisados, a 

quantidade de heurísticas propostas variou. Assim, no G4NHE, o número de cartas de 

heurísticas não vai ser definido, para permitir que cada especialização realizada atenda à 

quantidade necessária para o conjunto de heurísticas a ser gamificado. Mesmo assim, todas 

as heurísticas definidas virarão cartas no G4NHE, o que não ocasiona adequações nas regras 

do jogo. Desse modo, o número de cartas varia de acordo com o conjunto de heurísticas de 

usabilidade escolhido para especialização, não se limitando aos valores identificados através 

dos conjuntos de heurísticas selecionados. Por exemplo, considerando que o conjunto de 

heurísticas de Nielsen (1995a) propõe 10 heurísticas, então 10 cartas de heurísticas do 

G4NHE devem ser desenvolvidas. 

Originalmente, as cartas do G4H tinham apenas nome e ícone para representar 

uma heurística. Na análise, as informações comuns entre os conjuntos de heurísticas 

encontrados foram: ID, nome e definição, ocasionando adaptações no guia das heurísticas e 

nas cartas de heurísticas, que precisarão apresentar esses dados. Os outros dados utilizados 

somente por determinados conjuntos para especificar suas heurísticas, tais como: informações 

específicas, etiqueta semântica e objetivos, geram adaptações apenas no guia das heurísticas, 

que precisará incluir esses dados diferentes, o que não é necessário para as cartas de 

heurísticas, visto que esses dados são adicionais e ultrapassarão o espaço de conteúdo 

disponível nas cartas. Novamente, esses dados diferentes variam de acordo com o conjunto 

de heurísticas de usabilidade selecionado para adaptação, não se restringindo aos 

identificados na seção 5.1. 

A organização das heurísticas propostas em um único conjunto não provoca a 

adaptação das regras ou de outros itens do jogo. Nesse caso, as cartas de heurísticas seriam 

as mais prováveis de serem modificadas. Entretanto, isso não é necessário, visto que a 

proposta inicial dessas cartas (Quadro 2) considera o conjunto de heurísticas proposto por 

Nielsen (1995a), que já é classificado dessa maneira. Contudo, os conjuntos que classificam 
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suas heurísticas em categorias requerem a adaptação das cartas de heurísticas e do guia das 

heurísticas, a fim de que elas possam incluir também o nome da categoria de cada heurística 

proposta. 

A aplicação da classificação de severidade usando a escala de Nielsen (1994, 

1995b) também não ocasiona mudanças nas regras ou em outros itens do jogo, visto que as 

cartas de severidade (Quadro 3) definidas na proposta do G4H, já consideram essa escala. 

Contudo, existe o caso dos avaliadores não classificarem a severidade dos problemas 

encontrados, requerendo a adaptação das regras do ciclo de atividade do G4H (seção 2.3.3), 

já que a proposta inicial do jogo considera essa etapa de classificação para a distribuição dos 

pontos e para a compra de novas negociações. Por mais que essa última situação se trate 

apenas de uma exceção, é importante permitir que a gamificação também possa ser aplicada 

quando ocorre apenas uma associação dos problemas encontrados com as heurísticas violadas 

(i.e., a classificação de severidade não é aplicada e, por isso, a Avaliação Heurística não é 

executada completamente). 

O fato dos conjuntos de heurísticas serem fundamentados no método de Avaliação 

Heurística de Nielsen (1993) também não ocasiona a adaptação das regras ou dos itens do 

jogo, visto que a proposta original do G4H já é baseada nas etapas originais deste método. 

Por esse motivo, a gamificação genérica a ser desenvolvida neste trabalho também é baseada 

nas etapas tradicionais da Avaliação Heurística de Nielsen. 

Por fim, a participação de 3 a 6 especialistas na execução da Avaliação Heurística 

também não gera nenhuma adaptação no G4H, visto que a configuração inicial (seção 2.3.1), 

definida na proposta do jogo, já considera o mínimo de 3 jogadores, não definindo um número 

máximo de usuários. 

Com o intuito de facilitar o desenvolvimento do G4NHE, as adequações 

necessárias para adaptar o G4H às características identificadas são sumarizadas a seguir: 

• Adequar as cartas de heurísticas e o guia das heurísticas para permitir que a 

gamificação seja aplicada com heurísticas que foram especificadas através de ID, 

nome e definição; 

• Adequar o guia das heurísticas para permitir que a gamificação funcione com 

heurísticas que foram especificadas através de dados não comuns, isto é, dados 

diferentes (e.g., objetivos da heurística); 

• Adequar as cartas de heurísticas e o guia das heurísticas para que a gamificação 

seja aplicada com heurísticas que foram classificadas em categorias; 
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• Adequar as regras do ciclo de atividade para permitir que a gamificação funcione 

quando não houver a classificação de severidade dos problemas de usabilidade 

encontrados. 

5.4 Desenvolvimento do G4NHE 

A partir das adequações identificadas, foram desenvolvidas soluções gerais que 

representam a gamificação genérica proposta no presente trabalho, que foi nomeada de 

G4NHE (Game for aNy Heuristic Evaluation). Assim como mencionado anteriormente, os 

usuários-alvo do G4NHE são estudantes, pesquisadores e profissionais de IHC. O G4NHE é 

apresentado a seguir. 

5.4.1 Cartas 

Inicialmente, foram criados os modelos genéricos de cartas de heurísticas, que 

podem ser usados para criar as cartas específicas para as heurísticas de usabilidade 

especificadas com ID, nome e definição, e classificadas em um único conjunto de heurísticas 

ou em categorias. As demais cartas já existentes (carta de heurística para representar um 

problema que não viola nenhuma heurística, cartas de severidade e cartas de pontuação) foram 

redesenhadas, a fim de adotar o mesmo padrão dos modelos genéricos de cartas de heurísticas. 

A primeira versão das cartas pode ser encontrada no Apêndice A. Todas as cartas foram 

elaboradas em versões com ícone de representação ou apenas com elementos textuais, a fim 

de que os usuários possam montar o seu conjunto de cartas de maneira padronizada (todas as 

cartas com ícones/figuras e elementos textuais ou todas as cartas apenas com elementos 

textuais), caso desejarem. Os ícones podem ser desenhados pelos próprios usuário do 

G4NHE, ou ainda podem ser encontrados em repositórios de ícones, tais como: Freepik4, 

Flaticon5 e Game-icons.net6. 

A segunda versão das cartas, apresentadas a seguir, foi elaborada com o intuito de 

aproximar-se do layout inicial das cartas do G4H (Quadro 2, Quadro 3 e Quadro 4), e ainda 

de usar cores menos vibrantes, já que as cores usadas na versão inicial poderiam incomodar 

os usuários e dificultar a impressão das cartas. Essas recomendações foram obtidas através de 

                                                 
4 https://www.freepik.com/ 
5 https://www.flaticon.com/ 
6 https://game-icons.net/ 
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conversas informais com dois estudantes que já cursaram a disciplina de IHC, onde um deles 

havia cursado também disciplinas relacionadas à comunicação visual de produtos. 

O Quadro 10 apresenta os modelos genéricos elaborados para as cartas de 

heurísticas (identificadas com a letra “H”). 

Quadro 10 - Modelos genéricos de cartas de heurísticas 

Cartas com ID, nome e definição 
Cartas com ID, nome, definição e 

categoria 

    

Carta com ícone Carta sem ícone Carta com ícone Carta sem ícone 

Fonte: elaborado pelo autor 

O Quadro 11 apresenta as novas versões da carta de heurística que é usada quando 

os jogadores desejam classificar um problema que não viola nenhuma heurística. 

Quadro 11 - Novas versões da carta de heurística para não violações 

Carta com ícone Carta sem ícone 

  

Não é um problema Não é um problema 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O Quadro 12 apresenta as novas cartas de pontos (identificadas com a letra “P”). 

Quadro 12 - Novas cartas de pontuação 

Cartas com ícone Cartas sem ícone 

    

Vale 1 ponto Vale 2 pontos Vale 1 ponto Vale 2 pontos 

Fonte: elaborado pelo autor 

O Quadro 13 apresenta as novas cartas de severidade (identificadas com a letra 

“S”). 

Quadro 13 - Novas cartas de severidade  

(continua) 

Cartas com ícone 

    

Cosmético Pequeno Grande Catastrófico 
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Quadro 13 - Novas cartas de severidade 

(conclusão) 

Cartas sem ícone 

    

Cosmético Pequeno Grande Catastrófico 

Fonte: elaborado pelo autor, em que os emoticons foram baseados em um repositório online7. 

O Quadro 14 apresenta as novas versões da carta de renegociação (identificada 

com a letra “R”). Essa nova carta foi desenvolvida para ser utilizada somente quando a 

Avaliação Heurística não executa a classificação de severidade dos problemas encontrados, a 

fim de auxiliar os jogadores na compra de novas renegociações. O uso dessa carta será 

detalhado na seção 5.4.3. 

Quadro 14 - Novas versões da carta de renegociação 

Carta com ícone Carta sem ícone 

  

Vale 1 renegociação Vale 1 renegociação 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

                                                 
7 https://www.flaticon.com/packs/emoji-3 

https://www.flaticon.com/packs/emoji-3
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5.4.2 Guia das heurísticas 

Além das novas cartas de heurísticas, o usuário do G4NHE também precisa 

elaborar um novo guia das heurísticas considerando o conjunto de heurísticas de usabilidade 

escolhido para especialização. Esse guia deve apresentar a especificação breve ou completa 

das heurísticas propostas pelo conjunto de heurísticas selecionado. Recomenda-se que o guia 

contenha informações suficientes sobre os dados considerados para especificar cada 

heurística proposta, de modo que os jogadores do G4NHE possam usar esse guia para 

relembrar os conceitos das heurísticas durante as rodadas do jogo. Por exemplo, considere um 

cenário onde o G4NHE está sendo aplicado para um conjunto de heurísticas que foram 

especificadas com ID, nome, definição e objetivos da heurística. Desse modo, o guia das 

heurísticas a ser elaborado deve apresentar para cada heurística proposta as respectivas 

informações de ID, nome, definição e objetivos. É importante ressaltar que o nível de detalhes 

desse guia é definido por quem está aplicando o G4NHE. 

5.4.3 Regras do ciclo de atividade 

As regras do ciclo de atividade do G4H (veja a seção 2.3.3) foram adaptadas para 

permitir que a gamificação possa ser aplicada nos casos em que a etapa de classificação de 

severidade não é realizada, ou seja, ocorre apenas uma associação dos problemas encontrados 

com as heurísticas de usabilidade violadas. Para isso, os passos 5, 6 e 7, que são relacionados 

à classificação de severidade, foram removidos do ciclo de atividade inicialmente proposto. 

Consequentemente, o passo 8, que é referente à distribuição dos pontos, também foi 

eliminado, visto que a execução desse passo é baseada nas etapas de classificação de 

severidade. Ressalta-se que premiar os jogadores como vencedores da rodada a partir da 

seleção final das heurísticas violadas pode prejudicar o balanceamento da gamificação. 

Entretanto, o passo 9, que é relacionado às renegociações e representa o elemento competitivo 

da gamificação, foi mantido, porque ele será executado considerando a discussão sobre as 

heurísticas violadas e não mais sobre a classificação de severidade.  

Nesse cenário, a gamificação não mais recompensará os jogadores com pontos 

para a classificação entre eles. Contudo, o seu uso continua sendo interessante para coordenar 

a discussão sobre os problemas de usabilidade identificados através das heurísticas violadas. 

É importante destacar que essa nova mecânica ainda será validada, e por isso, pode ser 

refinada.  
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O ciclo de atividade adaptado pelo G4NHE, a ser utilizado apenas quando a 

Avaliação Heurística não realiza a classificação de severidade, é representado na Figura 5, e 

envolve a execução de oito passos, são eles: 

Figura 5 - Ciclo de atividade adaptado do G4H sem a classificação de severidade 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

1º: Apresentação do problema   

O primeiro jogador seleciona um problema da sua lista de problemas, que foi 

elaborada previamente por ele. Os mesmos problemas identificados por mais de um jogador 

não devem ser reavaliados em uma nova rodada, exceto se eles representarem violações de 

heurísticas diferentes. Nesse passo, o jogador da rodada descreve o problema atual para os 

demais. Em seguida, todos os jogadores discutem o problema, fazendo comentários e 

perguntas ao jogador que encontrou o problema no sistema. Os jogadores também podem 

executar a tarefa novamente no sistema para demonstrar a ocorrência do problema. 

2º: Seleção inicial das heurísticas violadas  

Cada jogador escolhe uma ou mais cartas de heurísticas para indicar quais 

heurísticas ele acredita que foram violadas pelo problema da rodada. Inicialmente, essas 

cartas devem estar viradas para baixo para não influenciar a avaliação dos outros jogadores. 

Quando todos os jogadores concluírem suas escolhas, eles devem virar suas cartas ao mesmo 

tempo. Caso os jogadores tenham concordado com a mesma seleção de heurísticas, o jogo 

segue para a distribuição dos pontos (passo 5). Contudo, se existir alguma divergência nessa 

seleção, o jogo prossegue para a fase de negociação (passo 3). É importante lembrar a escolha 
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de cada jogador nesse passo, porque ela será utilizada para definir a distribuição dos pontos 

em caso de divergência entre eles. 

3º: Negociação da seleção das heurísticas  

Todos os jogadores, um por vez, devem argumentar aos demais sobre como e por 

que eles escolheram determinadas cartas de heurísticas, que representam as violações de 

heurísticas. 

4º: Seleção final das heurísticas violadas  

Todos os jogadores selecionam, novamente, uma ou mais cartas de heurísticas a 

fim de confirmar quais são as heurísticas violadas que eles consideram corretas para o 

problema da rodada. Assim como no passo 2, as cartas selecionadas devem estar viradas para 

baixo até que todos os jogadores tenham concluído suas escolhas. A(s) heurística(s) 

escolhida(s) pela maioria dos jogadores resulta(m) na seleção final que deve ser considerada 

nos próximos passos. Uma exceção ocorre quando a maior parte dos jogadores decide que o 

problema não viola nenhuma heurística, então a rodada acaba nesse passo e o jogo retorna 

para o passo 1. 

5º: Distribuição dos pontos  

O jogo recompensa os jogadores com 1 ponto, que é usado para melhorar o 

controle das compras de renegociações pelos jogadores. Esse ponto não é usado para definir 

o ganhador da rodada ou para realizar uma classificação entre os jogadores.  

Todos os jogadores recebem 1 ponto quando ocorre consenso na seleção inicial 

das heurísticas violadas (passo 2). Contudo, quando acontece discordância, o jogo premia, 

individualmente, os jogadores que adivinharam a seleção final das heurísticas violadas (passo 

4) na sua primeira chance de avaliação (passo 2). Nesse caso, o jogador que escolheu durante 

a seleção final (passo 4), as violações de heurísticas de forma semelhante ao que foi escolhido 

no passo 2, recebe 1 ponto de renegociação. Por exemplo, considere uma rodada onde 

participaram 3 jogadores: A, B, e C, que utilizaram as heurísticas de Nielsen. Se no passo 2, 

o jogador A escolheu a heurística “Visibilidade e estado do sistema”, e os jogadores B e C 

escolheram a heurística “Controle e liberdade do usuário”, e após a negociação (passo 4) a 

maioria dos jogadores escolheu a heurística “Visibilidade e estado do sistema”, apenas o 

jogador A ganha 1 ponto. Porém, se após a negociação a heurística escolhida pela maioria dos 

jogadores foi “Controle e liberdade do usuário”, somente os jogadores B e C recebem 1 ponto. 
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6º: Distribuição das cartas de renegociação  

O jogo distribui uma carta de renegociação, cuja descrição é “Vale 1 

renegociação”, quando o jogador atinge a quantidade de 3 pontos acumulados, isto é, após 

ocorrer a distribuição dos pontos (passo 5), todos os jogadores que tiverem 3 pontos 

guardados devem trocá-los, se desejarem, por uma carta de renegociação.   

7º: Compra de renegociações  

Os jogadores podem comprar uma chance de renegociação (ou nova negociação), 

que é interessante quando a decisão da rodada está equilibrada e o jogador deseja ter uma 

nova chance para vencer a rodada. Para isso, esse jogador deve devolver uma carta de 

renegociação. É válido lembrar que todos os jogadores começam o jogo com uma carta desse 

tipo, a fim de que eles possam comprar uma renegociação desde a primeira rodada. Os pontos 

obtidos no passo 5 e as cartas de renegociação ganhas no passo 6 também são entregues de 

volta e os passos 3, 4 e 5 são executados novamente. Somente uma renegociação pode ser 

feita por rodada. 

8º: Nova rodada   

Caso o jogador da rodada não possua mais nenhum problema a ser analisado em 

sua lista de problemas, o jogo prossegue com o jogador da esquerda até que todos os 

problemas encontrados, previamente, por todos os avaliadores sejam discutidos e 

consolidados. 

5.5 Desenvolvimento do guia de especialização do G4NHE 

Após a elaboração dos itens genéricos e a adaptação das regras do ciclo de 

atividade do G4H, que constituem a proposta do G4NHE, desenvolveu-se um guia de 

especialização que descreve como o G4NHE pode ser aplicado para gerar uma gamificação 

utilizando qualquer conjunto de heurísticas de usabilidade, a ser escolhido por quem desejar 

usar o guia. Assim, os estudantes, pesquisadores e profissionais de IHC poderão usar o guia 

de especialização para expandir o G4H, o que representa uma instância do G4NHE. 

Para usar o guia não é necessário conhecer gamificação ou saber propor 

gamificações. A proposta é que o G4NHE e o seu guia de especialização contenham em si 

todas as informações necessárias para orientar a criação de uma gamificação com base em 

um conjunto de heurísticas de usabilidade. É importante destacar que esse guia poderá ser 
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aplicado para os conjuntos de heurísticas selecionados no levantamento estruturado da 

literatura (seção 5.1) e para qualquer conjunto de heurísticas que atendem às características 

identificadas na seção 5.2. O uso para outros conjuntos de heurísticas de usabilidade pode 

necessitar de adaptações nas regras gerais do G4NHE e no guia em si, um trabalho que pode 

requerer a ajuda de um profissional capaz de desenvolver projetos de gamificação. O guia de 

especialização é apresentado a seguir. 

Para desenvolver uma instância do G4NHE considerando um conjunto de 

heurísticas de usabilidade, é necessário executar três passos. A Figura 6 representa o ciclo 

dessas atividades, detalhadas a seguir. 

Figura 6 - Ciclo de atividades do guia de especialização 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

1º: Desenvolver as cartas de heurísticas 

Primeiramente, o usuário do G4NHE deve criar uma carta de heurística para cada 

uma das heurísticas propostas pelo conjunto de heurísticas escolhido. Ele pode desenvolver 

essas cartas utilizando os modelos genéricos de cartas de heurísticas (Quadro 10). Para apoiar 

a criação dessas cartas foi elaborado um arquivo Microsoft PowerPoint, que contém os modelos 
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das cartas e instruções de uso. Esse arquivo é disponibilizado em um repositório online8 e a sua 

primeira versão pode ser encontrada no Apêndice B. 

Se as heurísticas escolhidas foram especificadas com ID, nome e definição, o 

usuário do G4NHE pode usar os modelos de cartas de heurísticas que apresentam somente esses 

dados. Contudo, se as heurísticas escolhidas também foram classificadas em categorias, o 

usuário do G4NHE pode usar um dos outros modelos de cartas de heurísticas, que apresentam 

o ID, nome, definição e categoria da heurística.  

Após a elaboração de uma carta para cada heurística, ele terá desenvolvido as cartas 

adicionais que são necessárias para jogar a gamificação com o conjunto de heurísticas 

escolhido. É importante lembrar que um conjunto de cartas de heurísticas deve ser fornecido 

para cada jogador. Por exemplo, se a instanciação do G4NHE for desenvolvida para ser jogada 

por cinco avaliadores, então cinco conjuntos de cartas de heurísticas precisam ser 

desenvolvidos. 

2º: Desenvolver o guia das heurísticas 

Nesse passo, o usuário do G4NHE deve escrever o guia das heurísticas 

considerando o conjunto de heurísticas escolhido. Esse guia é útil para que os avaliadores 

possam relembrar a definição das heurísticas durante as rodadas da gamificação. Para isso, 

pode-se criar um documento em qualquer editor de texto, contendo a especificação breve ou 

completa das heurísticas escolhidas para a especialização do G4NHE. Por exemplo, considere 

que as heurísticas foram especificadas com ID, nome, definição e objetivos. Então, no 

documento a ser criado, deve ser escrito para cada heurística: o seu ID, nome, definição e os 

objetivos. Assim como as cartas de heurísticas, é importante fornecer um guia das heurísticas 

para cada jogador da gamificação. 

3º: Seleção do ciclo de atividade 

No último passo, o usuário do G4NHE precisa selecionar qual ciclo de atividade 

será utilizado na gamificação, que contém as regras, a sequência de passos do jogo e os itens 

que são usados em cada um deles.  

Se a Avaliação Heurística, a ser executada com as heurísticas escolhidas, realiza 

a etapa de classificação de severidade utilizando a escala de Nielsen, então o ciclo de 

atividade padrão (ciclo definido na proposta original do G4H) deve ser escolhido. Nesse 

                                                 
8 https://drive.google.com/drive/folders/1udKq8uzzrTJTlSGn9eLIEpBeo31Obmp-?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1udKq8uzzrTJTlSGn9eLIEpBeo31Obmp-?usp=sharing
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caso, para concluir e poder jogar a gamificação, além das cartas de heurísticas criadas, é 

necessário usar as cartas de severidade, as de pontuação e a carta de heurística que equivale 

a uma não violação. Nessa opção, a carta de renegociação não deve ser usada. 

Entretanto, se o método de Avaliação Heurística for aplicado sem a classificação 

de severidade, o ciclo de atividade adaptado (ciclo adaptado pelo G4NHE na seção 5.4.3) 

deve ser escolhido para excluir a etapa de classificação de severidade. Nesse caso, para 

concluir e poder jogar a gamificação, além das cartas de heurísticas criadas, é necessário usar 

a carta de “Vale 1 ponto”, a carta de heurística que equivale a uma não violação e a carta de 

renegociação. Nessa opção, as cartas de severidade e a carta de “Vale 2 pontos” não devem 

ser usadas.  
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6 INSTANCIAÇÃO DO G4NHE COM HEURÍSTICAS UBÍQUAS 

 

Este capítulo apresenta um exemplo de instanciação do G4NHE a partir das 

atividades estabelecidas no seu guia de especialização (seção 5.5). Para isso, foram utilizadas 

as HUbis – Heurísticas de Usabilidade para Avaliar Sistemas Ubíquos (ROCHA, 2017), 

também conhecidas como Heurísticas Ubíquas. Esse conjunto de heurísticas de usabilidade 

enfrenta o desafio de avaliar a qualidade de uso de sistemas ubíquos, que possuem 

características específicas em comparação com sistemas tradicionais (e.g., desktop e web), 

tais como: sensibilidade ao contexto, transparência, atenção, calma e mobilidade 

(CARVALHO, ANDRADE e OLIVEIRA, 2018), o que motiva a sua escolha no presente 

trabalho. 

O conjunto HUbis estabelece 15 heurísticas de usabilidade ubíquas, baseadas em 

características de qualidade para a avaliação da IHC de sistemas ubíquos. Cada heurística foi 

especificada com ID, nome, definição e as características de qualidade presentes (ROCHA, 

2017). Considere como exemplo a especificação da seguinte heurística: 

• HUbis 14 - Sensibilidade ao contexto e interfaces adaptativas: a aplicação 

ubíqua deve reagir de acordo com o contexto do usuário, o contexto temporal 

e o contexto do dispositivo. Interfaces devem se adaptar a esses contextos e 

trazer apenas informações relevantes de forma a facilitar o uso do sistema. 

o Características: Sensibilidade ao contexto, Adaptação, Facilidade de 

uso. 

O Quadro 15 lista as heurísticas propostas no conjunto HUbis. A definição 

completa das HUbis pode ser encontrada em (ROCHA, 2017) ou no Apêndice C. 

Quadro 15 - Heurísticas de Usabilidade para Avaliar Sistemas Ubíquos (HUbis) 

(continua) 

ID Nome Características presentes 

HUbis 1 
Visibilidade do status do 

sistema 
Calma, Atenção, Visualização das Informações 

HUbis 2 
Correspondência entre o 

sistema e o mundo real 

Familiaridade, Visualização das informações, 

Posicionamento dos componentes, Previsibilidade, 

Facilidade de uso, Usabilidade 

HUbis 3 
Controle do usuário e 

liberdade 

Calma, Aceitabilidade, Satisfação do usuário, 

Atenção, Reversibilidade 

HUbis 4 Consistência e Padrões 
Usabilidade, Previsibilidade, Entrada de dados, 

Familiaridade 
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Quadro 15 - Heurísticas de Usabilidade para Avaliar Sistemas Ubíquos (HUbis) 

(conclusão) 

HUbis 5 Prevenção de erros 
Previsibilidade, Flexibilidade, Confiabilidade, 

Escalabilidade, Proteção, Disponibilidade 

HUbis 6 
Reconhecimento ao invés 

de memorizar 

Visualização das informações, Usabilidade, 

Previsibilidade, Calma, Atenção 

HUbis 7 
Flexibilidade e Eficiência 

do uso 
Flexibilidade, Utilidade, Eficiência, Eficácia 

HUbis 8 
Estética e Design 

minimalista 

Simplicidade, Calma, Atenção, Posicionamento 

dos componentes 

HUbis 9 

Ajude os usuários a 

reconhecer, diagnosticar 

e se recuperar de erros 

Simplicidade, Calma, Aceitabilidade 

HUbis 10 Ajuda e documentação Usabilidade, Facilidade de uso 

HUbis 11 
Mobilidade e 

dispositivos 

Capacidade do dispositivo, Capacidade da rede, 

Interconectividade, Mobilidade 

HUbis 12 Privacidade e Segurança Privacidade, Proteção, Segurança, Confiança 

HUbis 13 
Invisibilidade e 

Transparência 
Transparência, Previsibilidade 

HUbis 14 
Sensibilidade ao contexto 

e interfaces adaptativas 

Sensibilidade ao contexto, Adaptação, Facilidade 

de uso 

HUbis 15 
Sensores e entrada de 

dados 
Entrada de dados, Robustez 

Fonte: (ROCHA, 2017) 

A instância do G4NHE usando as Heurísticas Ubíquas (ou HUbis) foi nomeada 

de G4H-UBITICS (Game for Heuristic evaluation using UBIquitous heurisTICS), que 

também foi utilizada como gabarito para avaliar os resultados alcançados pelos participantes 

da primeira etapa de validação do G4NHE (seção 7.1). A seguir será apresentado a execução 

das atividades do guia de especialização para gerar o G4H-UBITICS. 

6.1 Desenvolvimento das cartas de heurísticas 

A primeira atividade é o desenvolvimento de uma carta de heurística para cada 

heurística proposta no conjunto HUbis. Para isso, foi utilizado o modelo genérico do G4NHE 

que contém apenas elementos textuais e apresenta o ID, o nome e a definição da heurística. 

As características de qualidade presentes em cada heurística foram incluídas somente no guia 

das heurísticas elaborado para as HUbis (Apêndice C). Em alguns casos a definição da 
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heurística excedeu o tamanho das cartas (e.g., HUbis 3), então parte dessa definição foi 

suprimida de modo que o texto original (ROCHA, 2017) não fosse reescrito, o que poderia 

invalidar a heurística proposta. As cartas foram elaboradas sem ícone de representação porque 

desenhar ícones durante o tempo estimado de duas (2) horas para o experimento individual 

de avaliação do guia de especialização do G4NHE poderia ser uma tarefa inviável. Destaca-

se que todas as cartas foram criadas usando o arquivo Microsoft PowerPoint elaborado para 

apoiar essa atividade (veja a seção 5.5), a fim de que a experiência de criação das cartas seja 

a mesma para o pesquisador proponente deste trabalho e para os usuários potenciais do 

G4NHE. As cartas de heurísticas para as HUbis são apresentadas no Quadro 16. 

Quadro 16 - Cartas de heurísticas para as HUbis 

(continua) 

    

HUbis 1 HUbis 2 HUbis 3 HUbis 4 

    

HUbis 5 HUbis 6 HUbis 7 HUbis 8 
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Quadro 16 - Cartas de heurísticas para as HUbis 

(conclusão) 

    

HUbis 9 HUbis 10 HUbis 11 HUbis 12 

   

 

HUbis 13 HUbis 14 HUbis 15  

Fonte: elaborado pelo autor 

6.2 Desenvolvimento do guia das heurísticas 

A segunda atividade é o desenvolvimento do guia das heurísticas para as HUbis, 

que poderá ser usado pelos jogadores para relembrar a definição das heurísticas propostas no 

conjunto HUbis durante as rodadas dessa gamificação, chamada de G4H-UBITICS. Para isso, 

foi elaborado um documento com a especificação completa de cada heurística proposta, 

incluindo as características de qualidade presentes em cada uma delas. Esse documento pode 

ser encontrado no Apêndice C. Desse modo, as definições de algumas heurísticas, que foram 

suprimidas nas cartas de heurísticas por excederem o seu tamanho, podem ser consultadas em 

sua totalidade. 
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6.3 Seleção do ciclo de atividade 

A terceira e última atividade consiste em selecionar o ciclo de atividade para a 

gamificação, que contém as regras, a sequência de passos do jogo e as cartas que devem ser 

usadas em cada um deles.  

Nesta instanciação foi selecionado o ciclo de atividade padrão, definido 

originalmente na gamificação do G4H (veja a seção 2.3.3), que pode ser usado quando a 

Avaliação Heurística realiza a classificação de severidade dos problemas encontrados e não 

somente uma associação com as heurísticas violadas. Esse ciclo foi escolhido porque a 

dissertação que estabelece o conjunto de heurísticas HUbis (ROCHA, 2017) declara que o 

relato dos problemas encontrados deve incluir a classificação de severidade, usando a escala 

de severidade recomendada por Nielsen (1994, 1995b).  

Assim, o ciclo de atividade padrão define que além das cartas de heurísticas 

elaboradas considerando as HUbis, também devem ser usadas as cartas de severidade, de 

pontuação e a carta de heurística que equivale a uma não violação. Por fim, para poder jogar 

a gamificação instanciada é necessário apenas imprimir os itens da gamificação considerando 

a quantidade de possíveis jogadores. Essa impressão pode ser realizada da forma como o 

potencial usuário dessa gamificação preferir. 
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7 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL 

 

Este capítulo apresenta a realização de estudos experimentais com o propósito de 

validar a proposta do G4NHE e o seu guia de especialização. Para isso, foram executados 

testes de observação de uso (ROGERS, SHARP e PREECE, 2011), em ambiente controlado, 

com a participação de potenciais usuários do G4NHE, que podem ser estudantes, 

pesquisadores e profissionais de IHC. Essa avaliação experimental foi dividida em duas 

etapas. A primeira delas é relacionada à validação do guia de especialização do G4NHE, 

enquanto que a segunda etapa refere-se à validação das novas regras adaptadas pelo G4NHE, 

a serem usadas quando a classificação de severidade dos problemas encontrados não é 

realizada na Avaliação Heurística. Os resultados referentes a cada etapa de validação são 

apresentados a seguir. 

7.1 Validação do guia de especialização do G4NHE 

O objetivo da primeira etapa da avaliação experimental é avaliar a efetividade do 

guia de especialização do G4NHE, afim de verificar se ele contém informações suficientes 

que orientam uma instanciação do G4NHE a partir de qualquer conjunto de heurísticas de 

usabilidade. 

7.1.1 Análise de perfil dos participantes 

Participaram desse teste, estudantes e especialistas em IHC. Os participantes 

precisariam conhecer o método de Avaliação Heurística para que fossem capazes de entender 

os termos e conceitos abordados no teste. 

Essa informação pode ser verificada a partir das respostas dos participantes no 

questionário de perfil aplicado. As participantes P1 e P4 são especialistas em IHC, enquanto 

que os participantes P2 e P3 são estudantes da área (veja o Quadro 17). A participante P1 foi 

monitoria de uma disciplina de IHC durante o seu curso de mestrado e a participante P4 já 

lecionou disciplinas relacionadas à IHC em cursos de graduação, que foram as disciplinas de 

IHC, Requisitos de Software e Qualidade de Software. As duas participantes já aplicaram a 

Avaliação Heurística em projetos ou pesquisas da academia e da indústria, e também já 

usaram uma extensão desse método, por exemplo, aplicando heurísticas especializadas, que 

são diferentes das de Nielsen (1995a). Além disso, a participante P1 declarou ter participado 
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da construção de novas heurísticas para domínios específicos de sistemas interativos. Já a 

participante P4 afirmou ter ensinado esse método em pelo menos uma das disciplinas já 

lecionadas por ela.   

Quadro 17 - Dados dos participantes da primeira etapa da avaliação experimental 

   Experiência 

Participante Sexo Atuação 
Avaliação 

Heurística 
Gamificação 

Conhecia o 

G4H 

P1 Feminino Especialista 9 7 Não 

P2 Masculino Estudante 7 7 Sim 

P3 Masculino Estudante 7 8 Sim 

P4 Feminino Especialista 8 1 Sim 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os participantes P2 e P3 são, respectivamente, estudantes de graduação dos cursos 

de Engenharia de Software e Design Digital, que são estão relacionados à área de tecnologia 

da informação. Sobre a formação desses participantes em relação à IHC, o participante P2 

cursou a disciplina de IHC há dois (2) anos e meio, no semestre 2016.1, enquanto que o 

participante P3 cursou essa mesma disciplina há dois (2) anos, no semestre 2016.2. Ambos os 

participantes P2 e P3 cursaram também a disciplina de Avaliação da IHC há um (1) semestre 

(2018.1). Em relação ao método de Avaliação Heurística, o participante P2 afirmou que esse 

método foi um dos mais interessantes vistos em sala de aula e o participante P3 declarou já 

ter aplicado o método em outras ocasiões fora das disciplinas.  

Considerando uma escala de 0 a 10 para avaliar o nível de experiência dos 

participantes com a Avaliação Heurística, as especialistas disseram conhecer bastante o 

método, selecionando valores altos (P1 – 9 e P4 – 8). Ambos os participantes estudantes (P2 

e P3) avaliaram a sua experiência com nota 7. 

O questionário de perfil aplicado também teve o objetivo de investigar a 

experiência dos participantes com a técnica de gamificação, visto que nesse estudo os 

participantes atuaram como projetistas de gamificação. As participantes especialistas (P1 e 

P4) afirmaram que o teste foi o seu primeiro contato com este tema, enquanto que o 

participante estudante P2 declarou conhecer o tema através do trabalho de conclusão de curso 

realizado por um colega seu, e por fim, o participante P3 afirmou ter usado essa técnica em 

um ou mais projetos. 

A escala de 0 a 10 também foi usada para avaliar o nível de experiência dos 

participantes com a técnica de gamificação. A especialista P1 atribuiu nota 7 à sua 

experiência. Contudo, é interessante observar que ela havia declarado que o teste corrente 
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seria o seu primeiro contato com gamificação. A especialista P4 avaliou a sua experiência 

com nota 1, considerando que conhecia pouco ou nada sobre gamificação. Os participantes 

estudantes classificaram a sua experiência com notas próximas (P2 – 7 e P3 – 8). 

Por fim, é importante considerar nessa análise o fato de que a maioria dos 

participantes (P2, P3 e P4) já conheciam e participaram de rodadas do G4H, que é a principal 

base da proposta do G4NHE avaliado nesse teste. Isso pode fazer com que esses participantes 

tenham maior facilidade para executar as tarefas do teste em comparação com a participante 

P1 que não possuía experiência prévia com o G4H. 

7.1.2 Procedimento do estudo 

Esse estudo foi realizado durante o mês de outubro de 2018. Foram aplicados 

testes individuais que consistiram em observar o uso do guia de especialização do G4NHE 

pelos seus potenciais usuários. Os participantes foram solicitados a usar o guia de 

especialização para gerar uma instância do G4NHE a partir das HUbis, o mesmo conjunto de 

heurísticas de usabilidade utilizado no exemplo de instanciação do G4NHE (capítulo 6). As 

tarefas solicitadas a cada participante, seguindo o formato (ID: Tarefa), são as mesmas três 

atividades do guia de especialização do G4NHE: 

• T1: Desenvolver as cartas de heurísticas; 

• T2: Desenvolver o guia das heurísticas; 

• T3: Selecionar o ciclo de atividade. 

A condução de cada teste individual foi guiada pelo seguinte roteiro. Inicialmente, 

o pesquisador proponente deste trabalho realizou a leitura do Termo de Consentimento 

(Apêndice D) juntamente com o participante. Em seguida, solicitou-se que o participante 

respondesse um questionário de perfil sobre a sua experiência com o método de Avaliação 

Heurística e a técnica de gamificação, cujos resultados são apresentados na seção 7.1.1. Foram 

elaborados dois questionários diferentes: um deles voltado apenas para os estudantes de IHC 

(Apêndice E) e outro com opções específicas para os especialistas em IHC (Apêndice F). 

Nesse estudo, o Termo de Consentimento e o questionário de perfil foram disponibilizados 

aos participantes por meio de um formulário eletrônico criado com o Google Forms9.  

Após isso, o pesquisador explicou o método de Avaliação Heurística, quando 

necessário. Em seguida, o cenário do teste foi explicado, que consistiu em usar o guia de 

                                                 
9 https://www.google.com/forms/about/ 

https://www.google.com/forms/about/
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especialização a partir das HUbis. Logo, foi entregue ao participante o guia de especialização 

do G4NHE apresentado na seção 5.5, que sofreu pequenas alterações para fornecer uma 

linguagem mais pessoal (Apêndice G). Além disso, o participante também recebeu os dois 

ciclos de atividade para que um deles seja selecionado; o arquivo Microsoft PowerPoint (veja 

a seção 5.5) onde as cartas de heurísticas foram criadas; a especificação completa do conjunto 

de heurísticas HUbis; e por fim, um arquivo que descreve como deve ser feito o relato dos 

problemas encontrados na Avaliação Heurística que utiliza as HUbis, onde o participante 

poderia verificar se a classificação de severidade seria executada ou não.  

A especificação completa das HUbis e o arquivo de relato dos problemas foram 

extraídos diretamente da dissertação que propõe as HUbis (ROCHA, 2017), a fim de que o 

participante utilizasse a fonte original desse conjunto de heurísticas, evitando o viés que 

poderia ocorrer caso esses materiais tivessem alguma interferência do pesquisador. Para a 

especificação das HUbis, foi entregue um arquivo em formato PDF (Portable Document 

Format) contendo desde a página 85 a 88 de (ROCHA, 2017). O arquivo de relato dos 

problemas pode ser encontrado no Anexo A. 

Todo o teste foi executado no computador do pesquisador. Isso ocorreu porque os 

modelos genéricos de cartas de heurísticas disponibilizados no arquivo Microsoft PowerPoint 

utilizam tipografias que normalmente não estariam instaladas nos dispositivos dos 

participantes. Para que esse arquivo possa ser usado futuramente em outros computadores, 

foi elaborado uma breve instrução de instalação das tipografias, que pode ser encontrada no 

mesmo repositório onde o arquivo Microsoft PowerPoint de instanciação do G4NHE é 

fornecido (veja a seção 5.5). 

Após os itens serem entregues ao participante, o teste foi executado. A partir desta 

etapa as atividades foram gravadas em áudio com a autorização do participante. Por último, 

foi realizada uma entrevista pós-teste. 

A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas para conhecer fatos sobre as 

pessoas, permitindo a coleta de dados para pesquisas científicas. Existem quatro principais 

tipos de entrevistas: não estruturada, estruturada, semiestruturada e a entrevista em grupo, 

mais conhecida como grupo focal (FONTANA e FREY, 1994). Nessa etapa do estudo, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas, que são guiadas por um roteiro composto por tópicos 

ou perguntas, que direcionam a entrevista, em uma ordem lógica. Assim, foram realizadas 

perguntas abertas cuja abordagem é exploratória. Nesse tipo de entrevista, o entrevistador 

possui liberdade para explorar em maiores detalhes as respostas fornecidas pelo entrevistado, 
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podendo realizar novas perguntas e até mesmo modificar a ordem em que elas são abordadas, 

desde que se mantenha o foco nos objetivos da entrevista (BARBOSA e SILVA, 2010).  

A entrevista pós-teste realizada possui o propósito de coletar a opinião de cada 

participante sobre a proposta do G4NHE e o uso do seu guia de especialização, e ainda para 

identificar pontos positivos e sugestões de melhoria. O roteiro usado contém as seguintes 

perguntas: 

1. O que você achou da proposta do G4NHE? Pontos positivos? Pontos 

negativos? 

2. Comente sobre o potencial de uso do G4NHE na academia e na indústria. 

3. Você teve dificuldade para entender o G4NHE? E teve dificuldade para usar 

os instrumentos do teste? 

4. Quais suas sugestões de melhoria? 

a. Gamificação completa 

b. Cartas de heurísticas 

c. Guia das heurísticas 

d. Ciclo de atividade 

e. Guia de especialização 

5. Mais alguma sugestão? 

7.1.3 Aplicação do teste piloto 

Inicialmente, realizou-se um teste piloto com a participação de uma estudante de 

IHC, atendendo ao usuário-alvo estabelecido. O intuito para a aplicação desse teste foi avaliar 

se os materiais elaborados para o estudo estavam adequados ao objetivo pretendido, e ainda 

para identificar ambiguidades e outros problemas que possam afetar os resultados finais do 

teste. 

A partir do teste piloto foram identificadas algumas modificações a serem feitas 

para aprimorar o entendimento do guia de especialização do G4NHE e dos outros materiais 

fornecidos no teste. A primeira alteração feita no guia foi detalhar melhor a descrição sobre a 

proposta do G4NHE, em que foram incluídas as definições dos termos citados no guia de 

especialização e as imagens dos diferentes conjuntos de cartas. 

Na tarefa T1 (desenvolver as cartas de heurísticas), a participante fez algumas 

sugestões. A primeira delas é informar qual conjunto de heurísticas será considerado na 
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execução do teste, visto que ela se sentiu confusa por não saber para quais heurísticas as cartas 

deveriam ser feitas. 

Após isso, a participante ficou em dúvida sobre qual modelo genérico poderia ser 

usado para criar as cartas de heurísticas, já que ela não conseguiu perceber que cada heurística 

do conjunto HUbis possui um ID, nome e definição e que não são classificadas em categorias. 

Assim, a seguinte instrução foi incluída: “Inicialmente, você deve consultar o arquivo que 

contém a especificação dessas heurísticas, e identificar quais informações foram utilizadas 

para especificar cada heurística. Geralmente, as heurísticas são especificadas com um 

identificador (ID), um nome e uma definição. Após verificar como cada heurística é 

especificada, você deve criar uma carta de heurística para cada uma das heurísticas propostas 

pelo conjunto de heurísticas escolhido”. Outro apontamento da participante é que não foi 

mencionado o nome do arquivo PowerPoint, o que pode ter deixado ela confusa. Esse 

problema foi facilmente corrigido inserindo o nome do arquivo no guia: “Instanciação do 

G4NHE”. Ela também percebeu que seria importante informar ao usuário do guia que a 

definição de uma heurística poderia ser resumida caso ela não coubesse no espaço disponível 

na carta de heurística. Para isso, a seguinte instrução foi inserida no guia: “Devido ao limite 

de tamanho das cartas, é possível que a definição de algumas heurísticas não possa ser inserida 

completamente. Então, você pode resumi-las”.  

A participante também recomendou algumas modificações nas cartas de 

heurísticas: subir um pouco os elementos das cartas, gerando mais espaço; destacar o círculo 

definido para o ID da heurística mudando a sua cor de fundo; desconsiderar as cartas apenas 

com elementos textuais para os outros conjuntos de cartas (cartas de severidade, de pontuação 

e de renegociação), porque segundo ela, não é um problema de padronização o uso dessas 

cartas contendo ícones de representação e as cartas de heurísticas apenas com elementos 

textuais; e colocar setas indicando onde cada informação da heurística deveria ser substituída 

nas cartas de heurísticas. As cartas apenas com elementos textuais foram retiradas dos 

conjuntos de cartas de severidade, de pontuação e de renegociação, visto que elas podem não 

ser necessárias e estavam dificultando o entendimento. A sugestão da inclusão das setas não 

foi feita porque isso poderia poluir o guia de especialização, e a descrição textual já poderia 

informar ao usuário onde as informações das heurísticas poderiam ser substituídas nas cartas. 

As sugestões de layout não foram corrigidas imediatamente porque considerou-se importante 

obter a opinião de outros potenciais usuários antes de implementar alguma modificação. 

Além disso, a participante também disse que gostaria de juntar as demais cartas 

(e.g., cartas de severidade e de pontuação) com as cartas de heurísticas criadas por ela. Isso 
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poderia ser feito incluindo essas cartas no mesmo arquivo PowerPoint utilizado para criar as 

cartas de heurísticas. Contudo, essa modificação pode não ser interessante, já que esse arquivo 

foi elaborado apenas para facilitar a criação das cartas de heurísticas. Então, incluir outras 

cartas poderia confundir os usuários durante a execução da tarefa T1. Para tentar solucionar 

esse problema, os arquivos que apresentam os dois possíveis ciclos de atividade foram 

alterados para incluir as cartas usadas em cada ciclo. A participante também recomendou que 

esses dois arquivos fossem unidos em único arquivo, a fim de reduzir a quantidade de 

arquivos que precisam ser manipulados durante o teste. Essa modificação foi realizada 

criando o arquivo de nome “Ciclos de atividade”. 

Por fim, uma frase da segunda atividade do guia (desenvolver o guia das 

heurísticas) foi aprimorada para esclarecer aos usuários a importância de criar esse guia. A 

frase ficou escrita da seguinte forma (modificações em itálico): “Esse guia é útil para que os 

avaliadores possam relembrar a definição das heurísticas durante as rodadas da gamificação, 

considerando que em alguns casos não é possível inserir a especificação completa das 

heurísticas nas cartas de heurísticas”. 

7.1.4 Aplicação do teste inicial 

O teste inicial foi aplicado com a participação da especialista P1. Primeiramente, 

o pesquisador proponente deste trabalho apresentou a proposta e os termos do G4NHE à 

participante, a fim de que ela não precisasse ler esse conteúdo introdutório, iniciando a sua 

leitura a partir da explicação das atividades do guia de especialização. Entretanto, o objetivo 

é que os usuários possam executar as atividades do guia de especialização sozinhas, não 

necessitando de alguém para explicar os termos da proposta.  

Os resultados deste teste inicial, apresentados a seguir, apontam que o guia de 

especialização do G4NHE ainda não é simples de entender, e também a ocorrência de alguns 

comportamentos indesejados durante a execução das atividades desse guia (e.g., a participante 

leu os dois conjuntos de regras, o que não era o objetivo do teste). Por isso, considerou-se que 

o guia precisaria ser aprimorado antes de ser usado pelos demais participantes (P2, P3 e P4). 

Idealmente, a versão do guia usada pela participante P1 deveria ser testada com outros 

potenciais usuários, visto que não é possível concluir descobertas apenas a partir da 

experiência e perspectiva de um usuário. Contudo, por restrições de tempo e de participantes 

disponíveis para o teste nessa pesquisa, não seria viável testar essa versão do guia de 

especialização com os quatro participantes, em seguida, realizar refinamentos no guia, e por 
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fim, testar a versão refinada do guia com outros potenciais usuários. Desse modo, o guia de 

especialização do G4NHE foi aprimorado a partir da aplicação do teste com a participante P1 

e a sua nova versão foi testada com os demais participantes (P2, P3 e P4). Assim, os resultados 

do teste com a participante P1, apresentados a seguir, precisaram ser analisados isoladamente. 

Antes de executar qualquer tarefa, a participante P1 leu todo o guia. 

7.1.4.1 Tarefa T1 – Desenvolver as cartas de heurísticas 

Na tarefa T1, a participante criou três (3) cartas de heurísticas. Não foi necessário 

ela criar cartas para as todas as 15 heurísticas propostas no conjunto HUbis, visto que o 

objetivo dessa atividade é que a participante tenha uma experiência na criação das cartas, a 

fim de que ela possa opinar sobre isso e que dificuldades sejam reveladas. A participante não 

percebeu o espaço destinado para o ID da heurística nas cartas de heurísticas, já que ela inseriu 

essa informação ao lado do nome da heurística, separando as duas informações com um hífen, 

como mostra a Figura 7. 

Figura 7  - Comparação entre as cartas criadas pelo pesquisador e pela participante P1 

 
Fonte: elaborada pelo autor com base na carta criada pela participante P1 

Após a conclusão do teste, perguntou-se à participante se ela havia percebido o 

espaço do ID da heurística nas cartas de heurísticas. Ela afirmou não ter identificado esse 

espaço e apontou o fato de que o ID de uma heurística não será sempre apenas um número 

para caber no pequeno espaço de um círculo, como é o caso das HUbis (e.g., HUbis 1). Assim, 
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ela sugeriu que esse círculo poderia ter a mesma letra “H” que identifica a carta de heurística, 

e o ID poderia ser inserido junto ao nome da heurística, como ela havia feito.  

A participante tinha entendido que a categoria presente nas cartas de heurísticas 

seria referente a um problema de usabilidade a ser avaliado na gamificação, como mostra a 

sua fala: “Se for sem categoria, o que é que eles vão jogar? Se o problema vai ser corrigido 

ou não?”. Contudo, a categoria é referente à heurística. Por exemplo, um conjunto de 

heurísticas poderiam ser categorizadas em heurísticas de usabilidade, de acessibilidade ou 

heurísticas para crianças. 

Ela também havia entendido que a linha azul nas cartas de heurísticas era um 

campo de texto para o nome da heurística, como mostra a sua fala: “Só uma besteirinha. Você 

botou o tracinho aqui do nome né... e aqui tu não bota. Bota nos dois né. O nome e a 

categoria”. Na verdade, esse elemento visual foi usado para separar o nome e a definição da 

heurística na carta. Então, a participante sugeriu que esse separador ocupasse o espaço 

referente à margem da parte branca da carta e não apenas o espaço central (veja o Quadro 10). 

Percebeu-se que a participante se sentiu preocupada com relação ao ato de resumir 

a definição da heurística, como mostra a sua fala: “Isso aqui me preocupa. Resumir, entendeu? 

Baseado em que, né? Não sei. Eu acho que não resumir, mas colocar o texto tal qual né está 

lá, e uns três pontinhos no final entre parênteses, entendeu? Pra saber que tem uma 

continuação”. Isso ocorreu porque ela entendeu que resumir teria o sentido de reescrever e 

isso poderia afetar a validade da heurística. Então, foi explicado à participante que ela poderia 

suprimir algumas linhas da definição sem reescrever o texto. Ela entendeu e continuou 

recomendando os três pontinhos para representar continuação e ainda que o jogador poderia 

consultar o restante da definição no guia das heurísticas. O objetivo é que o jogador possa 

consultar a especificação completa no guia das heurísticas, contudo, o uso de três pontinhos 

torna a carta sem significado. O ideal seria suprimir o texto que não coubesse na carta, 

finalizando o seu conteúdo com uma frase completa. 

7.1.4.2 Tarefa T2 – Desenvolver o guia das heurísticas 

Durante a tarefa T2 a participante elaborou o guia das heurísticas para as HUbis 

(veja o Quadro 18). Percebeu-se que ela inseriu a especificação de todas as 15 heurísticas 

especificadas nesse conjunto e não apenas das heurísticas (HUbis 1, HUbis 2 e Hubis 3) para 

as quais ela havia criado as cartas de heurísticas na tarefa T1. 
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A participante não achou necessário incluir as características de qualidade 

presentes nas HUbis no guia das heurísticas. Ela participou do processo de criação dessas 

heurísticas e informou que as características de qualidade foram usadas apenas como parte da 

metodologia para estabelecer as HUbis. Assim, essas características não são consideradas 

pelos avaliadores no momento da Avaliação Heurística. 

Quadro 18 - Trecho retirado do guia das heurísticas criado pela participante P1 

HUbis 1 - Visibilidade do status do sistema: O sistema deve sempre fornecer um feedback ao 

usuário em resposta a uma interação realizada. Esse feedback não deve atrapalhar o usuário em 

sua atividade corrente nem sobrecarregar o usuário de informações, mas deve existir na forma de 

uma mudança perceptível em alguma das modalidades de interação da interface. o  

HUbis 2 - Correspondência entre o sistema e o mundo real: O sistema deve falar a língua do 

usuário, com palavras, símbolos, conceitos e interações familiares ao usuário, ao invés de termos 

orientados ao sistema. Deve-se seguir as convenções do mundo real, fazendo com que a 

informação pareça lógica e natural e atingindo facilmente o objetivo pretendido.  

[...] 

• HUbis 4 - Consistência e padrões: As interfaces da aplicação, as entradas de dados, as formas de 

interagir ou de se adaptar ao contexto, devem ser consistentes e seguir convenções e padrões 

familiares ao usuário, para que o software possa ser entendido, aprendido e utilizado. o 

Característica(s): Usabilidade, Previsibilidade, Entrada de Dados, Familiaridade. • HUbis 5 - 

Prevenção de erros: É preciso conhecer as situações que mais provocam erros e modificar as 

interfaces e interações para que os usuários não cometam estes erros ao interagir com a aplicação. 

Além disso, a aplicação deve ser capaz de manter seus serviços e desempenho sempre disponíveis 

quando utilizada por um ou vários usuários, em condições específicas ou adversas. 

[...] 

Fonte: elaborado pela participante P1 

A participante teve dúvida com relação ao nome dessa atividade, que é 

desenvolver o guia das heurísticas, considerando que a especificação das heurísticas é uma 

entrada da atividade, como mostra sua fala: “Não sei se o nome é desenvolver, entendeu? 

Assim, é como se tu fosse criar do zero. Dá essa ideia. Acho que desenvolver é criar do zero, 

quando tu já tem [as heurísticas]”. Ela sugeriu que o nome da atividade poderia ser “Preparar 

um guia das heurísticas” ou “Preparar um material auxiliar das heurísticas”. Além disso, 

ela também discutiu sobre o nome do item gerado nessa atividade: “Tem que ter cuidado com 

esse nome guia, porque tem o teu guia [de especialização] e tem o outro guia [das heurísticas]. 

Eu não chamaria isso aqui de guia. Acho que isso aqui tinha que ser outro nome”. O guia de 

especialização permaneceu com o mesmo nome, visto que a palavra “guia” é sinônimo de 

roteiro e significa os passos necessários para realizar uma determinada tarefa. Nesse caso, a 

tarefa é gerar uma instância do G4NHE. 
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7.1.4.3 Tarefa T3 – Selecionar o ciclo de atividade 

Na tarefa T3, a participante P1 selecionou o ciclo de atividade apropriado, que 

contém as regras propostas originalmente pelo G4H (veja a seção 2.3.3), visto que a execução 

da Avaliação Heurística usando as HUbis (ROCHA, 2017) considera a etapa de classificação 

de severidade. Contudo, essa tarefa foi a que participante teve maior dificuldade de entender 

e executar.  

No guia de especialização, os conjuntos de regras são chamados de ciclo de 

atividade (“ciclo de atividade padrão” e “ciclo de atividade adaptado”), o que deixou a 

participante confusa, visto que esse termo pode ser técnico para ela. Para simplificar, eles 

podem simplesmente ser chamados de regras ou conjuntos de regras.  

Ela sentiu a necessidade de ler os conjuntos de regras para decidir qual seria o 

mais apropriado para a sua instância do G4NHE, enquanto que poderia apenas ter seguido a 

instrução fornecida na descrição dessa atividade. Isso porque ela já sabia que as HUbis 

aplicam a classificação de severidade, assim, poderia apenas ter selecionado o “ciclo de 

atividade padrão”, que contém as regras do G4H. Esse fato também pode ter ocorrido porque 

a participante não conhecia o G4H, por isso, ela pode ter tido o interesse de consultar as regras 

para saber como a gamificação é aplicada na prática. Essa dificuldade indica que a instrução 

precisa ficar mais esclarecedora no guia.  

A participante recomendou a inclusão de uma instrução para informar ao usuário 

que ele só deve consultar as regras no momento de jogar a gamificação, e ainda que a instrução 

já existente poderia indicar ao usuário que ele deveria usar um conjunto de regras e não 

escolher, como está escrito atualmente no guia, porque isso pode levar o usuário a querer 

comparar os dois conjuntos para decidir qual é o melhor. Contudo, considera-se que a palavra 

apropriada seria “escolher”, visto que o usuário precisa fazer uma escolha entre os dois 

conjuntos de regras existentes. Para isso, ele deve seguir a instrução do guia que orienta essa 

escolha ao invés de comparar os dois conjuntos de regras. Além disso, a palavra “usar” pode 

significar que o usuário precisa usar o conjunto de regras escolhido no momento em que a 

gamificação está sendo criada, porém isso só deve ocorrer quando ele decidir jogar a 

gamificação. 

A participante sugeriu mencionar, no guia preparado para o teste, o nome do 

arquivo que contém os ciclos de atividade a serem selecionados. Isso porque a descrição dessa 

atividade no guia apresenta apenas a seguinte instrução: “Os dois ciclos existentes podem ser 

consultados nos arquivos disponibilizados a você”, não indicando o nome do arquivo, o que 
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dificultou o entendimento. Ela também recomendou que a descrição das cartas de pontuação 

(“Vale 1 ponto” e “Vale 2 pontos”) seja citada entre parênteses no texto, isso porque o último 

parágrafo fala sobre a carta de “Vale 2 pontos”, mas não existe nenhuma indicação anterior 

de que carta é essa. 

A participante também ficou confusa com o fato de a carta de renegociação ser 

usada apenas no “ciclo de atividade adaptado”, que contém as regras adaptadas pelo G4NHE 

para permitir a aplicação da gamificação quando a classificação de severidade não é realizada. 

Assim, a participante sugeriu que essa carta poderia ser usada em ambos os ciclos de 

atividade.  

Como mencionado acima, a participante P1 decidiu ler os conjuntos de regras, o 

que não era o objetivo desse teste. Por isso, não foi solicitado aos demais participantes do 

teste (P2, P3 e P4) a leitura e opinião sobre os conjuntos de regras existentes. Contudo, a 

participante P1 sugeriu algumas alterações nas regras originais do G4H para melhorar a sua 

compreensão, não havendo mudanças nas mecânicas da gamificação. As recomendações 

foram: 

• No passo 2 (seleção inicial das heurísticas violadas), mencionar o uso da carta 

que representa uma não violação porque só são citadas as cartas de heurísticas;  

• No passo 4 (seleção final das heurísticas violadas), pode-se trocar “violações 

de heurísticas” por “heurísticas que foram violadas”; 

• No passo 5 (classificação inicial de severidade), a participante apontou que 

pedir ao jogador para lembrar a sua votação pode deixá-lo confuso por não 

saber onde a sua escolha será utilizada. Contudo, remover essa instrução pode 

fazer com que o jogador esqueça a sua votação inicial, o que dificultaria a 

distribuição dos pontos no passo 8. Para tentar solucionar esse problema, 

pode-se indicar entre parênteses em que passo a escolha inicial de severidade 

do jogador será utilizada; 

• No passo 10 (nova rodada), pode-se explicar que quando uma rodada acabar, 

o jogador da esquerda será o próximo dono da rodada. Isso porque a regra 

original do G4H (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017) define que 

um jogador continua sendo o dono da rodada enquanto os problemas 

identificados por ele não acabarem. Contudo, o estudo preliminar de validação 

do G4H (JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017) já considerava a 

dinâmica de cada jogador ser o dono da rodada uma vez e passar a rodada para 
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o jogador da esquerda. Além de que existe a possibilidade de dois ou mais 

jogadores identificarem problemas muito semelhantes durante a inspeção 

individual, assim, a quantidade de rodadas para cada jogador poderia não ficar 

equilibrada; 

• Por fim, o conjunto de regras originais do G4H havia sofrido algumas 

modificações para o teste, a fim de que as menções ao G4H fossem removidas 

para tornar a proposta do G4NHE independente do G4H, considerando o ponto 

de vista dos usuários potenciais. Isso porque associar as duas propostas 

poderia tornar o entendimento mais complexo. Contudo, uma falha técnica 

ocorreu porque o G4H ainda estava sendo citado no texto, o que foi notado 

pela participante, gerando dúvidas. 

7.1.4.4 Aplicação da entrevista pós-teste 

Em relação à proposta do G4NHE a participante P1 demonstrou bastante 

interesse: “Gostei muito da ideia. É uma ideia bacana. Parabéns, tá de parabéns pela ideia. 

E... eu acho que tem, de forma geral, essas coisinhas só para ajustar”. Os ajustes que a 

participante se refere tratam-se das recomendações dadas por ela durante o teste. Ela 

considerou que o guia de especialização é simples: “O guia em si é simples, o que é que ele 

realmente precisa? Só são três coisas simples que se precisa: criar as cartas de heurísticas, 

porque as de severidade já existem, as outras também já são existentes, deixar claro que elas 

já existem e o cara [usuário do G4NHE] não vai precisar ter trabalho com isso; [...] esse 

guia que ele vai poder colocar ali do lado pra poder entregar a cada jogador; e a escolha do 

ciclo”. Ela detalhou melhor como facilitar o entendimento da terceira atividade do guia 

(selecionar o ciclo de atividade): “Não precisa dessa leitura toda. É só saber: tem severidade. 

Pronto, então esse é o ciclo que eu vou escolher [...]. Acho que dá pra tu [pesquisador] 

simplificar, entendeu? Muita informação para quem vai executar, quando é uma coisa bem 

simples. São coisas simples, que não precisa falar muito para não se tornar uma coisa 

complicada. Quando eu terminei tudo, eu... vish era só isso”. 

Sobre o potencial de uso do G4NHE, a participante P1 declarou: “Acho que é bom 

o potencial. É simples, é um jogo, tem a competitividade. Então, não é um negócio chato, 

assim de você... ai que saco! Vou ter que consolidar as heurísticas e as severidades agora. 

Não, vamos jogar! É bacana. É uma boa proposta”.  
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Além disso, a participante fez novas sugestões. Ela recomendou inserir as 

etiquetas, que definem onde as informações da heurística (ID, nome e definição) devem ser 

inseridas nas cartas, entre o símbolo de menor que (“<”) e o símbolo de maior que (“>”), a 

fim de tornar mais claro que esse espaço deve ser substituído pela informação real da 

heurística. Em relação aos outros conjuntos de cartas (severidade, pontuação e renegociação), 

ela sugeriu que os elementos presentes nas cartas sejam centralizados, visto que eles estavam 

alinhados em relação ao topo da carta, e ainda recomendou a exclusão da linha separadora 

nos conjuntos de cartas de pontuação e renegociação, já que essas cartas não possuem 

elementos textuais abaixo da linha. 

Sobre o guia de especialização preparado para o teste, inicialmente são 

apresentados os termos da proposta do G4NHE, cujo título inicial do documento é “Game for 

aNy Heuristic Evaluation (G4NHE)”. Posteriormente os passos do guia de especialização são 

descritos, onde há outro título: “Guia de especialização do G4NHE”. A participante sugeriu 

que o título deveria ser “Guia de especialização do G4NHE” desde o início do documento, 

visto que ela precisaria ler todo o conteúdo de qualquer maneira. Outra possibilidade sugerida 

pela participante seria colocar os termos da proposta do G4NHE como anexo do documento, 

que poderia ser consultado se necessário. Essas últimas recomendações podem ser aplicadas 

no guia de especialização preparado para teste, a fim de que a sua versão refinada seja 

validada em futuros estudos. Entretanto, elas não devem ser consideradas no refinamento do 

G4NHE apresentado neste trabalho, já que o guia de especialização faz parte da proposta 

maior que é o G4NHE. 

Após finalizar as suas sugestões, a participante ainda demonstrou entusiasmo em 

jogar a gamificação proposta. Ela disse: “Eu tô ansiosa pra jogar esse jogo. Me chamem pra 

jogar isso aí viu”. 

7.1.4.5 Modificações aplicadas no guia de especialização do G4NHE 

A partir das recomendações feitas pela participante P1, algumas modificações 

foram realizadas no guia de especialização, a fim de melhorar o seu entendimento, gerando 

uma nova versão. As seguintes alterações foram aplicadas: 

• Todas as ocorrências no texto referentes aos ciclos de atividade foram 

substituídas por regras. O “Ciclo de atividade padrão” foi nomeado de “Regras 

para Heurísticas com Grau de Severidade” e o “Ciclo de atividade adaptado” 

foi substituído por “Regras para Heurísticas sem Grau de Severidade”; 



 

86 

• O fluxograma que apresenta o ciclo das atividades do guia de especialização 

foi aprimorado a fim de fornecer uma melhor compreensão. Por exemplo, os 

artefatos de entrada necessários para a execução de cada atividade/passo 

foram melhor posicionados, e ainda foi incluído um losango para representar 

que as estruturas condicionais da primeira e terceira atividade tratam-se de 

uma alternativa (i.e., o usuário deve escolher uma opção ou outra); 

• O nome de cada atividade do guia foi modificado. A primeira atividade passou 

a se chamar “Preparar as cartas de heurísticas”; a segunda atividade foi 

nomeada de “Preparar o guia das heurísticas”; e por fim, o nome da terceira 

atividade foi trocado por “Seleção do conjunto de regras a serem utilizadas”; 

• Na primeira atividade (preparar as cartas de heurísticas), foi inserido um 

exemplo de criação da carta de heurística para a primeira heurística de Nielsen 

(Visibilidade do estado do sistema); 

• Na primeira atividade, também foi mencionado um conjunto de heurísticas 

(ALSUMAIT e AL-OSAIMI, 2009) que são classificadas em categorias para 

exemplificar o que seria a categoria de uma heurística. Também foi dito que o 

uso das cartas com categoria é opcional e que o G4NHE fornece esses modelos 

genéricos apenas para permitir maior flexibilidade e adaptabilidade às 

necessidades de quem cria as gamificações; 

• Ainda na primeira atividade, foi melhor explicado que o texto da definição de 

uma heurística pode ser cortado para que ele fique legível na carta de 

heurística, mas não deve ser reescrito com as palavras do usuário; 

• Na segunda atividade (preparar o guia das heurísticas), foi melhor explicado 

o objetivo do guia das heurísticas, para que os usuários compreendam que ele 

se trata de um material de apoio sobre as heurísticas a ser fornecido aos 

jogadores da gamificação; 

• Na terceira atividade (seleção do conjunto de regras a ser utilizado), foi 

inserida uma instrução para esclarecer ao usuário que ele não precisa conhecer 

os detalhes sobre os conjuntos de regras no momento de criação da 

gamificação, já que eles são fornecidos como um conjunto pronto que não 

deve ser modificado, e somente no momento de jogar a gamificação o 

conjunto de regras escolhido deve ser consultado; 
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• Na terceira atividade do guia preparado para o teste, foram inseridos os nomes 

dos arquivos que contém os conjuntos de regras a serem escolhidos; 

• Na terceira atividade, as descrições das cartas de pontuação foram inseridas 

entre parênteses no momento em que elas são mencionadas pela primeira vez; 

• Por fim, no arquivo que contém as “Regras para Heurísticas com Grau de 

Severidade”, as citações ao G4H foram removidas. 

As demais sugestões feitas pela participante P1 ainda não foram aplicadas no guia 

de especialização do G4NHE. Elas serão consideradas juntamente com as sugestões feitas 

pelos outros participantes do teste (P1, P2 e P3) para a criação da versão refinada do G4NHE 

e do seu guia de especialização. 

7.1.5 Aplicação do teste final 

Após a obtenção de uma nova versão do guia de especialização, o teste final foi 

executado com os demais participantes (P2, P3 e P4). Ao contrário do que ocorreu no teste 

inicial, os participantes realizaram a leitura do documento desde a explicação da proposta e 

dos termos do G4NHE, visto que é importante verificar se eles conseguem entender as 

atividades do guia de especialização estando sozinhos, não necessitando de alguém para 

explicar os termos relacionados. Mesmo assim, as dúvidas que surgiram ao longo do teste 

com cada participante foram solucionadas pelo pesquisador proponente deste trabalho. 

Assim como ocorreu com a participante P1 no teste inicial, todos os participantes 

do teste final realizaram a leitura completa do guia de especialização antes de executar 

qualquer atividade. Contudo, eles poderiam executar uma instrução por vez ao passo em que 

o guia era lido. 

Antes de iniciar a leitura das atividades do guia de especialização, a participante 

P4 notou uma falha técnica no fluxograma que apresenta o ciclo dessas atividades. Nessa 

figura, a estrutura condicional, que orienta a escolha apropriada do modelo genérico de cartas 

de heurísticas, mostra a mesma pergunta para as duas possíveis opções, sendo ela: “As 

heurísticas são especificas com ID, nome, definição e categoria?”. Essa falha foi esclarecida 

à participante, explicando que o lado direito da estrutura não deveria ter a palavra “categoria” 

na pergunta. Essa pergunta deveria estar escrita da seguinte forma: “As heurísticas são 

especificadas com ID, nome e definição?”. A seguir, são apresentados os resultados referentes 

à cada tarefa estabelecida para o teste. 
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7.1.5.1 Tarefa T1 – Desenvolver as cartas de heurísticas 

Novamente, os participantes não criaram cartas de heurísticas para todas as 15 

heurísticas estabelecidas no conjunto HUbis. Eles foram orientados a criar quantas cartas 

desejassem, a fim de evitar que o trabalho se torne repetitivo e também por causa da limitação 

de tempo do teste. O número de cartas criadas pelos participantes P2, P3 e P4 foram, 

respectivamente, 3, 4 e 9. Assim, a participante P4 foi a que elaborou mais cartas durante o 

teste. 

Os participantes P2 e P4 perceberam o espaço destinado ao ID da heurística nas 

cartas de heurísticas, enquanto que o participante P3 não identificou esse espaço (veja a 

Figura 8).  

O participante P2 não usou apenas um valor numérico para o ID, como o que foi 

feito pelo pesquisador, e também não considerou o ID original das HUbis (ROCHA, 2017), 

que segue o formato (HUbis + valor numérico). Ele considerou que o ID começando com 

“HUbis” possui o contexto da dissertação que propõe esse conjunto de heurísticas, por isso, 

ele preferiu criar o seu próprio ID, que segue o formato (H + valor numérico), por achar mais 

simples. Isso não é um problema, já que o usuário pode ter a liberdade de usar o ID da 

heurística como preferir. 

Já a participante P4 usou o ID original das HUbis, o que pode ser a abordagem 

ideal, visto que é interessante manter a identidade das HUbis na gamificação que está sendo 

criada. Inicialmente, ela ficou com dúvida se deveria inserir apenas o valor numérico ou o ID 

completo da heurística, por mais que ela preferisse inserir o ID completo. Isso porque ela 

notou que o espaço destinado para essa informação nas cartas de heurísticas não suportaria o 

ID das HUbis e poderia desconfigurar o layout das cartas, como mostra sua fala: “Eita pau! 

Como é que eu vou usar esse ID aqui? Porque o ID dela é HUbis 1... [risos]”. O pesquisador 

informou que ela poderia inserir o ID como desejasse, mesmo que isso afetasse o layout das 

cartas. Ainda assim, percebeu-se insegurança por parte da participante em realizar essa 

modificação: “Mas eu coloco ou não? Ai [nome do pesquisador] eu tô com medo”. Por fim, 

ela decidiu modificar o layout, como mostra a Figura 8d, e ainda disse: “Ah, deixar assim. 

Um layout novo né”. Essa dificuldade indica que os modelos genéricos de cartas de heurísticas 

devem ser alterados para permitir a inserção de IDs maiores, ou o próprio usuário poderia 

modificar o layout das cartas de acordo com suas preferências. Isso também não representa 

um problema, uma vez que o G4NHE não exige que as cartas sigam um template definido e 

o template fornecido é apenas um apoio à elaboração das cartas necessárias.  
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Figura 8 - a) Carta criada pelo pesquisador b) Carta criada pelo participante P2 c) Carta criada 

pelo participante P3 d) Carta criada pela participante P4 

 
Fonte: elaborada pelo autor com base nas cartas elaboradas pelos participantes P2, P3 e P4 

O participante P3 inseriu o ID da heurística no espaço destinado para o nome da 

heurística, que por sua vez, ficou localizado logo acima da definição da heurística, como 

mostra a Figura 8c. Em relação a isso, o participante afirmou não ter percebido o círculo 

destinado para o ID da heurística e sugeriu que a sua posição seja trocada com o círculo 

localizado na parte superior direita da carta, que contém a letra “H” usada para identificar 

uma carta de heurística. Além disso, ele recomendou a troca da cor de fundo desse círculo, a 
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fim de chamar a atenção do usuário para esse elemento da carta, o que também foi sugerido 

pelo participante P2, que não havia percebido, inicialmente, a existência desse elemento. 

Em relação ao ícone de representação, todos os participantes optaram por criar as 

cartas de heurísticas sem esse elemento, que poderia ser inserido opcionalmente caso o 

participante desejasse. Contudo, a participante P4 foi a única que usou o modelo genérico de 

cartas de heurísticas apropriado, que contém apenas elementos textuais, enquanto que os 

participantes P2 e P3 usaram o modelo que contém o espaço para o ícone de representação. 

Esses dois participantes achavam que um repositório de ícones estava disponível juntamente 

com os demais arquivos entregues no teste, o que representou uma dificuldade para o 

participante P2. Contudo, como ambos não encontraram esse material, o participante P2 

simplesmente removeu a caixa que indica onde o ícone de representação deve ser inserido e 

o participante P3 a manteve sem nenhum conteúdo. O participante P2 declarou que depois 

percebeu a existência de um modelo genérico sem o ícone de representação (i.e., apenas com 

elementos textuais), mas preferiu não refazer a carta no modelo correto. Essa dificuldade 

relacionada ao ícone de representação indica que o guia de especialização precisa esclarecer 

que um repositório de ícones não foi disponibilizado e que o uso dos ícones é opcional. Um 

fato interessante é que mesmo lendo o guia completamente antes de executar a tarefa T1, o 

participante P3 notou apenas nesse momento que ele próprio estava criando as cartas para a 

nova gamificação. 

Sobre a categoria da heurística, inicialmente, o participante P2 teve dúvida se as 

características de qualidade presentes nas HUbis (Quadro 15) poderiam ser as categorias 

desse conjunto de heurísticas. Quando perguntado sobre o que seria uma categoria, ele disse: 

“Categoria não é o que ela se enquadra, tipo assim... Entrada de Dados”. Posteriormente, o 

participante declarou que conseguiu tirar sua dúvida através do exemplo, que é fornecido no 

guia, de um conjunto de heurísticas que são classificadas em categorias, e percebeu que as 

HUbis não se enquadravam nesse exemplo. Ele considerou que a categoria é um elemento 

opcional da carta, então na dúvida, as cartas não precisariam incluir a categoria da heurística. 

O participante também afirmou que o exemplo de criação da carta de heurística para a 

primeira heurística de Nielsen (Visibilidade do estado do sistema) ajudou bastante na 

execução da tarefa, já que a primeira carta desenvolvida por ele foi criada para a primeira 

heurística do conjunto HUbis, que é uma adaptação da heurística de Nielsen para o contexto 

de sistemas ubíquos. No entanto, é importante notar que isso não acontecerá sempre, já que a 

primeira heurística de um determinado conjunto de heurísticas pode não ter correspondência 

com a primeira heurística de Nielsen.  
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Em relação ao ato de resumir a definição de uma heurística para que ela fique 

legível na carta de heurística, percebeu-se que os participantes P2 e P4 apenas cortaram partes 

do texto, enquanto que o participante P3 reescreveu a definição com suas palavras, como ele 

mesmo disse: “Eu reescrevi olhando com base aqui [especificação das heurísticas], eu não 

coloquei nada a mais nem nada a menos não”. Contudo, é importante observar que uma 

heurística de usabilidade se trata de uma diretriz de usabilidade ou regra de ouro (NIELSEN, 

1995a), assim, reescrever a sua definição pode afetar a validade da heurística. Ainda em 

relação a isso, a participante P4 demonstrou insegurança: “Eu resumo né, mas tipo eu não sei 

até que ponto eu tô resumindo bem, entendeu? Já que eu não sou a pessoa criadora da 

heurística”. O pesquisador explicou para a participante que ela poderia resumir como 

desejasse a definição da heurística, desde que esta não fosse reescrita com suas palavras. Essa 

dificuldade indica que a instrução no guia referente ao ato de resumir a definição da heurística 

também precisa ser mais esclarecedora. 

O participante P3 ficou perdido ao terminar de ler o guia de especialização, visto 

que não sabia o que precisaria fazer após isso, o que também ocorreu com a participante P4. 

É importante ressaltar que o participante P3 teve dificuldades que não foram observadas com 

os participantes P2 e P4. Ele ficou confuso no momento de consultar a especificação das 

HUbis (ROCHA, 2017), que é o conjunto de heurísticas de usabilidade para o qual as cartas 

de heurísticas deveriam ser criadas. Isso ocorreu porque ele entendeu apenas que o guia de 

especialização solicita a seleção de um conjunto de heurísticas a ser gamificado. O 

pesquisador explicou ao participante que essa instrução foi inserida no guia pensando em um 

potencial usuário não participante do teste que precisará selecionar um conjunto de heurísticas 

de seu interesse para a gamificação. Então, foi explicado que ele não precisa realizar essa 

seleção porque as heurísticas a serem usadas no teste já foram fornecidas nos arquivos 

entregáveis. Esse problema não deve se repetir no uso normal do G4NHE, uma vez que quem 

desejar usar o G4NHE saberá para qual conjunto de heurísticas a gamificação será 

especializada. 

Segundo o participante P3, essa foi a sua maior dificuldade no teste. Outra 

dificuldade percebida é que esse participante não havia entendido a existência de um arquivo 

Microsoft PowerPoint para apoiar a criação das cartas de heurísticas. Todas essas dificuldades 

podem ser entendidas pelo fato de o participante estar, evidentemente, cansado e com sono 

no momento de realização do teste, como ele mesmo declara: “[...] eu acho que é por conta 

do cansaço porque eu não dormi ontem, mas enfim...”. O pesquisador perguntou ao 

participante se ele gostaria de realizar o teste em outro momento, onde ele se sentisse mais 
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confortável, porém o participante preferiu não adiar. Mesmo assim, é importante considerar 

as suas sugestões para essa tarefa. Ele recomendou que a instrução do guia de especialização 

informe antes que as HUbis serão consideradas no teste como o conjunto de heurísticas a ser 

gamificado, e ainda que o guia poderia informar a quantidade de heurísticas para as quais 

serão criadas as cartas de heurísticas, ao invés de pedir que o usuário selecione um conjunto 

de heurísticas. Essas recomendações podem ser aplicadas somente no guia de especialização 

a ser entregue aos participantes em futuros testes, já que não faz sentido inserir essa restrição 

no guia de especialização apresentado neste trabalho, porque ele é genérico e não deve sugerir 

nenhum conjunto de heurísticas. 

7.1.5.2 Tarefa T2 – Desenvolver o guia das heurísticas 

Durante a tarefa T2 os participantes elaboraram o guia das heurísticas para o 

conjunto de heurísticas HUbis (veja o Quadro 19). Ao contrário do que a participante P1 

realizou no teste inicial, os participantes desse teste incluíram no guia de especialização 

apenas as heurísticas para as quais foram criadas as cartas de heurísticas na tarefa T1. 

Ambos os participantes P2 e P4 ficaram em dúvida se havia um modelo 

padronizado de documento (ou template) para a criação do guia das heurísticas. O pesquisador 

informou que esse documento poderia ser escrito de forma livre. A participante P4 declarou 

que esperava a existência desse template. Contudo, esse material não foi elaborado para não 

definir uma forma específica de como o guia das heurísticas deve ser criado, a fim de que o 

usuário do G4NHE possa criar esse guia como preferir, por exemplo, podendo incluir figuras 

ou outros elementos gráficos se desejar. Desse modo, é interessante adicionar a informação 

de que não existe um template para a criação do guia das heurísticas, que é a segunda atividade 

do guia de especialização. 

A participante P4 foi a que apresentou mais dúvidas na execução dessa tarefa, 

como mostra sua fala: “Só que eu acho que o guia é que vai ser complicado né. Fazer um 

guia? Não sei”. O pesquisador perguntou se ela havia entendido o propósito desse guia, em 

que ela disse: “O guia das heurísticas é explicando melhor o que são as heurísticas, tipo... 

como é que eu vou explicar melhor as heurísticas se não foi eu que criou as heurísticas?”. 

Assim, a participante foi orientada a ler novamente o significado do guia das heurísticas. Após 

isso, ela conseguiu entender que esse guia apresenta apenas a especificação das heurísticas 

que estão sendo gamificadas. Isso indica que o nome do artefato gerado nessa atividade (guia 

das heurísticas) pode não ser o ideal, como a participante P1 do teste inicial já havia sugerido. 
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Quadro 19 - Trecho retirado do guia das heurísticas criado pelos participantes P2, P3 e P4 

Participante P2 

H1 - Visibilidade do status do sistema: O sistema deve sempre fornecer um feedback ao usuário 

em resposta a uma interação realizada. Esse feedback não deve atrapalhar o usuário em sua 

atividade corrente nem sobrecarregar o usuário de informações, mas deve existir na forma de uma 

mudança perceptível em alguma das modalidades de interação da interface. o  

Características: Calma, Atenção, Visualização das informações. 

Participante P3 

Hubs 1 

Visibilidade do status do sistema:  

O sistema deve sempre fornecer um feedback ao usuário em resposta a uma interação 

realizada. Esse feedback não deve atrapalhar o usuário em sua atividade corrente nem 

sobrecarregar o usuário de informações, mas deve existir na forma de uma mudança perceptível em 

alguma das modalidades de interação da interface. 

Características: Calma, Atenção, Visualização das informações.   

Exemplos: Interface que auxilia nas informações, percorrendo junto com o usuário. 

Participante P4 

Guia das Heurísticas Ubíquas 
 

ID - HUbis 1 

Nome - Visibilidade do status do sistema 

Definição - O sistema deve sempre fornecer um feedback ao usuário em resposta a uma interação 

realizada. Esse feedback não deve atrapalhar o usuário em sua atividade corrente nem 

sobrecarregar o usuário de informações, mas deve existir na forma de uma mudança perceptível 

em alguma das modalidades de interação da interface. 

Fonte: elaborado pelos participantes P2, P3 e P4 

A participante P4 havia entendido que precisaria inserir os objetivos de cada 

heurística no guia das heurísticas. Isso ocorreu porque o guia de especialização fornece como 

exemplo um conjunto de heurísticas que são especificadas com ID, nome, definição e 

objetivos. No entanto, a participante não entendeu que isso se trata apenas de um exemplo e 

que ela não deveria inserir essa informação no seu guia, visto que as HUbis (conjunto de 

heurísticas usado no teste) não possuem objetivos. Com o auxílio do pesquisador a 

participante conseguiu tirar sua dúvida. Posteriormente, ela afirmou que as pessoas, 

normalmente, não gostam de ler arquivos muito grandes e prestam atenção apenas nos pontos 

mais importantes, por isso, ela acabou não entendendo que o conjunto de heurísticas 
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especificadas com objetivos era apenas um exemplo. Ela sugeriu incluir mais um exemplo de 

outro conjunto de heurísticas que são especificadas com outras informações; inserir a seguinte 

instrução: “Dessa forma, você cria o guia a partir de como as heurísticas estão sendo 

documentadas”; e ainda declarou que figuras são sempre muito bem-vindas.  

Assim como a participante P1 do teste inicial, a participante P4 também participou 

do processo de desenvolvimento das HUbis. Por isso, ela afirmou que as características de 

qualidade presentes nessas heurísticas foram usadas apenas como parte da metodologia 

aplicada para a criação desse conjunto de heurísticas. Assim, essas características não são 

consideradas pelos avaliadores que executam a Avaliação Heurística usando as HUbis. O 

pesquisador informou que a participante poderia escolher, livremente, se deveria inserir ou 

não as características de qualidade no guia das heurísticas. Essa participante decidiu não 

incluir as características de qualidade no seu guia das heurísticas, o que não ocorreu com os 

participantes P2 e P3, como mostra o Quadro 19, e com o pesquisador proponente deste 

trabalho (Apêndice C), visto que eles não conheciam detalhadamente como as HUbis foram 

desenvolvidas. 

Por fim, um fato interessante que ocorreu nessa tarefa é que o participante P3 

inseriu um exemplo sobre como cada heurística poderia ser implementada (Quadro 19). Ele 

preencheu essa informação com base no seu entendimento sobre as heurísticas para as quais 

foram criadas as cartas de heurísticas na tarefa T1. 

7.1.5.3 Tarefa T3 – Selecionar o ciclo de atividade 

Na tarefa T3, os participantes selecionaram o conjunto de regras com grau de 

severidade, que contém as regras apropriadas para a instanciação do G4NHE usando as 

HUbis, visto que a execução da Avaliação Heurística usando esse conjunto de heurísticas 

considera a etapa de classificação de severidade (ROCHA, 2017). Novamente, essa tarefa foi 

a que os participantes tiveram maior dificuldade para entender e executar. 

O participante P2 afirmou que precisaria ter mais domínio sobre as HUbis para 

decidir se a classificação de severidade deveria ser realizada ou não. O participante não havia 

notado o arquivo que descreve como as HUbis são usadas na Avaliação Heurística, assim, ele 

declarou que se tivesse prestado mais atenção nesse documento, ele teria tido certeza que o 

conjunto de regras com grau de severidade deveria ser o escolhido. 

A participante P4 não entendeu a instrução do guia que orienta a escolha do 

conjunto de regras, visto que ela questionou se estaria livre para escolher qualquer um dos 
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dois conjuntos. Ela ficou confusa porque a Avaliação Heurística tradicional considera a 

classificação de severidade e ela não conhecia uma adaptação disso. Então, foi explicado a 

participante o motivo para o G4NHE fornecer dois conjuntos de regras. Ela considerou que a 

tarefa estava muito confusa e que não estava entendendo. Sobre essa dificuldade, ela disse: 

“Porque no arquivo de heurísticas da [autora das HUbis] não tem falando nada, só tem as 

heurísticas. Então, eu não sei. E como eu não sou dona das heurísticas, eu f ico sempre na 

dúvida né, não fui que criei”. Posteriormente, ela lembrou que as HUbis seguiam o método 

tradicional da Avaliação Heurística, por isso, ela selecionou o conjunto de regras com grau de 

severidade. Assim como o participante P2, a participante P4 também não havia percebido o 

arquivo que descreve como as HUbis são usadas na Avaliação Heurística, informando que a 

classificação de severidade é realizada. 

Ambos os participantes P2 e P4 indicaram o fato de que um usuário que conhece 

um conjunto de heurísticas e deseja usar ele na gamificação saberá, facilmente, escolher o 

conjunto de regras correto. A participante P4 considerou que existem duas opções de uso para 

o guia de especialização. A primeira delas trata-se do caso em que o usuário criou o conjunto 

de heurísticas, e o outro cenário ocorre quando ele deseja gamificar um conjunto de 

heurísticas já existentes. Nesse último caso, ele iria buscar a fonte original, que propôs as 

heurísticas escolhidas, para verificar se a classificação de severidade é realizada ou não. Por 

isso, essa participante considerou que seria melhor ela ter consultado a dissertação que 

estabelece as HUbis do que os arquivos disponibilizados pelo pesquisador. 

Para tentar solucionar essa dificuldade, a participante P4 sugeriu explicar que 

Avaliações Heurísticas, normalmente, realizam a classificação de severidade dos problemas 

encontrados, mas algumas pessoas adaptam o método para realizar apenas a classificação das 

heurísticas violadas. E ainda recomendou a inclusão da seguinte instrução: “Então verifique 

se as suas heurísticas seguem esse método” e comentou: “Porque é um guia né, você tem que 

guiar a pessoa [usuário]”. Além disso, essa participante declarou não ter entendido, 

inicialmente, que ela precisaria conhecer mais informações além da especificação das 

heurísticas: “Eu pensava que era só pegar as heurísticas, entendeu? Mas não, eu tenho que 

saber além disso. Eu tenho que saber como é que ela aplica né essas heurísticas, se ela usa 

esse grau de severidade ou não”. No entanto, ela também percebeu que essa instrução ficou 

bem mais clara no fluxograma que apresenta as atividades do guia de especialização. Por fim, 

ela questionou porque a carta de renegociação não poderia ser usada no conjunto de regras 

com grau de severidade. O pesquisador, simplesmente, explicou que essa carta foi pensada 
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apenas para o conjunto de regras sem grau de severidade, o que não foi planejado para o outro 

conjunto de regras. 

O participante P3 foi o que teve mais dificuldade para executar a tarefa em 

comparação com os demais. Primeiramente, ele perguntou: “Aqui no terceiro passo, eu vou 

selecionar o conjunto de regras. No caso, foi essas que eu fiz né. É?”. Ele havia entendido 

que o guia das heurísticas elaborado na tarefa T2 era o conjunto de regras a ser escolhido na 

tarefa atual. Contudo, como ele mesmo havia observado, esse guia é apenas um material de 

apoio sobre as heurísticas, que pode ser usado pelos jogadores nas rodadas da gamificação.  

Após alguns questionamentos e dificuldades, o participante P3 escolheu o 

conjunto de regras com grau de severidade. No entanto, observou-se que ele não entendeu, 

corretamente, o motivo para escolher esse conjunto de regras. Isso porque ele justificou sua 

escolha considerando que as cartas de severidade (Quadro 13), que são usadas nesse conjunto 

de regras, possuem emoticons que expressam reações, e segundo ele, isso pode contribuir para 

o entendimento do problema. Desse modo, percebe-se que ele não seguiu a instrução do guia 

de especialização que orienta a escolha do conjunto de regras apropriado. O pesquisador 

perguntou ao participante se ele observou que as HUbis consideram a classificação de 

severidade ou não. Ele respondeu que esse conjunto de heurística aplica a classificação de 

severidade. Contudo, percebeu-se que ele pode ter julgado isso pela própria intuição.  

Ainda sobre essa dificuldade, o participante P3 declarou: “Ah, essa aqui eu tive 

[dificuldade] porque, realmente, eu não entendi”. É importante considerar que o próprio 

participante afirmou estar com sono e cansado, o que pode ter interferido na execução da 

tarefa. Como sugestão de correção, o participante recomendou que a condição para escolha 

do conjunto de regras seja destacada no guia de especialização. 

7.1.5.4 Aplicação da entrevista pós-teste 

Em relação à proposta do G4NHE, todos os participantes demonstraram interesse, 

como mostra a fala do participante P2: “Eu acho bacana. Dá pra motivar todo mundo a jogar. 

Você entende mais as heurísticas. Eu usaria”, e também a fala do participante P3: “Eu achei 

legal, eu achei legal. Apesar só desse negócio da interface, mas eu achei legal. Eu jogaria!”. 

O fator da interface apontado por esse participante pode estar relacionado às melhorias que 

precisam ser aplicadas no layout das cartas de heurísticas.  

Além de ter gostado da proposta, a participante P4 opinou sobre qual seria o 

público-alvo do G4NHE: “Eu gostei. [...] Como eu não tô jogando, aí eu não tô vendo, assim, 
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sabe, o que é que tá acontecendo, mas eu me lembro do teu jogo [G4H], certo? Me lembro 

agora né, tô vendo na memória várias coisas, entendeu? E a pessoa que vai seguir um guia 

desses provavelmente ela sabe como é o teu jogo né, e por isso, que ela sentiu vontade de 

fazer isso para as heurísticas dela né. Ela não vai, assim, fazer do nada, como a gente tá, 

porque a gente tá simulando e simulação sempre tem aquela coisa de perder o... sabe, a 

naturalidade da coisa? Então, retirando isso, acho que tá ótimo. Tá muito bom. Tá bom”. É 

bem verdade que o principal público-alvo do G4NHE são pessoas que já conhecem o G4H. 

No entanto, o G4NHE foi proposto para ser usado por qualquer pessoa que conhece os 

benefícios da gamificação e deseja aplicar alguns elementos dessa técnica na Avaliação 

Heurística, independente do conjunto de heurísticas de usabilidade que for utilizado. Por isso, 

o guia de especialização foi elaborado com um nível maior de detalhes, visto que, ele poderia 

apresentar as informações de forma mais direta se o público-alvo incluísse apenas as pessoas 

que possuem experiência prévia com o G4H. 

Sobre o potencial de uso do G4NHE, o participante P2 ressaltou os fatores de 

diversão, competitividade e discussão: “É uma forma de tornar isso mais interessante de se 

fazer, porque classificar [problemas] através de heurísticas é uma coisa muito... digamos que 

chata. E isso aqui tira essa parte chata desse trabalho. Fica mais interessante, fica mais 

divertido, fica mais competitivo. Você debate ideias. Eu acho que uma avaliação através 

dessa gamificação, ela traz resultados muito mais consistentes porque você debate melhor, 

você quer defender sua ideia e você chega a um consenso com os demais participantes da 

avaliação”. É importante notar que esse participante já jogou o G4H, assim, outros usuários-

alvo poderiam não ter a mesma opinião formulada. Esse participante ainda destacou o 

momento de jogar a gamificação: “Eu acho interessante, mas quem joga vai achar muito mais 

interessante. Eu acredito que você [pesquisador] influenciar a pessoa a jogar, ela vai 

considerar muito melhor a sua ideia”. 

Ainda sobre o potencial de uso da proposta, o participante P3 apontou que pode 

ser mais rápido executar a Avaliação Heurística usando o G4NHE: “Eu acho que tem 

[potencial], que é mais rápido de você... porque quando é na avaliação normal você tem que 

sentar e dizer que teve esse erro aqui, aí você vai ter que sentar com outras pessoas. Aí por 

meio de jogo, além de ser mais intuitivo né [...]”. 

Em relação ao entendimento sobre a proposta, o participante P2 disse que 

entendeu melhor os termos do G4NHE após ler o guia de especialização, onde conseguiu 

compreender o que precisaria ser feito no teste. Percebeu-se que todos os participantes leram 

o guia completamente antes de iniciar qualquer tarefa. Sobre isso, o participante P2 
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considerou que é normal nenhuma pessoa entender o guia somente com uma leitura, e disse 

que leu esse passo-a-passo aos poucos e por duas vezes seguidas. Assim, ele concluiu que o 

usuário conseguirá compreender melhor o guia de especialização ao passo que realiza a leitura 

por mais vezes, necessitando de tempo. 

Contudo, a participante P4 relatou que, inicialmente, não estava entendendo quais 

tarefas precisariam ser executadas: “Não sei, tipo... tu me entregou isso [guia de 

especialização] aqui né. Aí eu resolvi ler tudo, sendo que eu poderia ter tipo assim: ler e já 

fazer, ler e já fazer. Não ficou muito claro essa coisa de que eu posso ir lendo e fazendo ao 

mesmo tempo, entendeu? Eu achava que era uma coisa assim que eu tinha que ler tudo isso 

primeiro, aí depois ia ter um outro arquivo com instruções do que eu iria fazer, passo-a-

passo”. Sobre isso, ela sugeriu que o guia preparado para o teste apresente detalhadamente a 

proposta do G4NHE, o que não é necessário para o guia disponibilizado no presente trabalho, 

e recomendou a inclusão de uma instrução para pedir ao usuário que execute as atividades do 

guia de especialização, antes mesmo de apresentar a especificação de cada tarefa. 

O participante P3 também não tinha entendido quais tarefas precisam ser 

executadas ao ler o guia uma única vez. Ele havia afirmado: “É coisa. É bastante coisa”. Ele 

se justificou dizendo: “Não, não é porque tem muita coisa pra fazer. [...] É porque assim, 

quando eu peguei a primeira vez, que eu comecei a ler, eu realmente não tava entendendo 

[...] Se você não prestar bem atenção, se você passar uma leitura superficial, você se perde”. 

A participante P4 também apontou o fato de que o documento entregue a ela 

apresenta uma seção inicial nomeada de “Game for aNy Heuristic Evaluation (G4NHE)”, que 

contém a proposta do G4NHE, e somente depois, mostra a seção descrevendo o guia de 

especialização em si, cujo título é “Guia de especialização do G4NHE”. Essa participante 

considerou que o documento poderia ser intitulado desde o começo como guia de 

especialização, o que também foi recomendado pela participante P1 no teste inicial (seção 

7.1.4), e ainda poderia haver um tópico “Descrição” para apresentar a proposta do G4NHE e 

outro tópico nomeado de “Componentes” ou “Elementos” para apresentar os itens da 

gamificação e a definição deles. Assim, o guia de especialização poderia incluir a seguinte 

instrução antes de apresentar a definição das suas atividades: “Para você usar o G4NHE nos 

seus conjuntos de heurísticas, siga isso [atividades do guia]”. 

Para concluir as suas recomendações, a participante P4 sugeriu a criação de um 

cenário de uso que descreve uma rodada completa do G4NHE, o que pode ajudar no 

entendimento sobre como essa gamificação funciona na prática. Para isso, ela recomendou 

que os passos da gamificação (ou ciclo de atividade) sejam representados em uma figura ou 
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vídeo. O participante P2 também sugeriu a criação de um vídeo para explicar a ideia geral do 

G4NHE: “Você teria uma ideia final do que você tá fazendo, você entenderia melhor porque 

você está fazendo aquelas regras daquele jeito. Você está praticamente criando um jogo e 

aquele jogo vai ser jogado naquela forma, então acho que você entenderia melhor. Não sei, 

pode ser que sim”. Essas recomendações feitas pelos participantes P2 e P4 são bastante 

interessantes e serão desenvolvidas em trabalhos futuros. Por enquanto, no presente trabalho, 

um cenário de uso textual deve ser incluído na versão refinada do G4NHE, a fim de fornecer 

aos usuários uma melhor compreensão sobre como a gamificação instanciada por ser jogada. 

Por fim, a participante P4 questionou se os conjuntos de regras existentes 

poderiam ser customizados. O pesquisador explicou a ela que essa modificação poderia 

prejudicar o balanceamento da gamificação e provocar efeitos contrários e não desejáveis 

(e.g., desmotivar os jogadores). Após isso, a participante P4 concluiu que o guia de 

especialização é eficiente: “Não, tá ótimo. Acho que super dá pra ser usado né, por qualquer 

conjunto de heurísticas”.  

7.1.6 Consolidação dos resultados 

Com os resultados encontrados no teste final, pode-se perceber que a participante 

especialista P4 realizou mais sugestões de melhoria em comparação com os participantes que 

são estudantes (P2 e P3). Contudo, a dificuldade para entender o guia de especialização do 

G4NHE e executar suas atividades foi a mesma, com exceção apenas do participante P3 que 

teve um desempenho não esperado, o que foi justificado pelo fato desse participante estar 

cansado e, visivelmente, com sono no momento da aplicação do teste. 

Com o intuito de facilitar o entendimento e o refinamento do G4NHE e do seu 

guia de especialização, as modificações a serem realizadas foram sumarizadas. Nesse 

conjunto de alterações, também foram incluídas as sugestões feitas pela participante P1 do 

teste inicial que ainda não foram aplicadas. As modificações são: 

• Modificar o layout das cartas de heurísticas para permitir que um ID com mais 

de dois caracteres possa ser inserido de forma legível nessas cartas; 

• Aumentar o tamanho da linha azul que separa o nome e a definição da 

heurística nas cartas de heurísticas, a fim de que ela possa ocupar todo o 

comprimento da parte branca da carta; 

• Remover a linha separadora das cartas de pontuação e renegociação; 
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• Inserir o símbolo de menor que (“<”) e maior que (“>”) entre as etiquetas que 

definem o espaço onde as informações das heurísticas serão inseridas nas 

cartas de heurísticas; 

• Inserir uma instrução informando ao usuário que para usar o G4NHE nos seus 

conjuntos de heurísticas, ele deve seguir as atividades do guia de 

especialização; 

• Inserir um cenário de uso textual descrevendo uma rodada completa do 

G4NHE; 

• Na primeira atividade (preparar as cartas de heurísticas), deve-se esclarecer 

que um repositório de ícones não foi elaborado para as cartas de heurísticas e 

que o uso desses ícones é opcional; 

• Na primeira atividade, deve-se tornar mais claro o ato de resumir a definição 

de uma heurística para que ela fique legível em uma carta de heurística; 

• Na segunda atividade (preparar o guia das heurísticas), deve-se apresentar um 

nome mais claro para o artefato que é gerado (guia das heurísticas); 

• Na segunda atividade, deve-se informar que um modelo de documento 

padronizado (ou template) não foi elaborado para a criação do guia das 

heurísticas; 

• Na segunda atividade, inserir mais um exemplo de como o guia das heurísticas 

pode ser escrito para outro conjunto de heurísticas que são especificadas com 

outras informações; 

• Na segunda atividade, deve-se informar que o usuário cria o guia das 

heurísticas a partir de como as heurísticas selecionadas por ele foram 

documentas; 

• Na terceira atividade (seleção do conjunto de regras a serem utilizadas), deve-

se explicar que Avaliações Heurísticas, normalmente, realizam a classificação 

de severidade dos problemas encontrados, mas algumas pessoas adaptam o 

método para realizar apenas a classificação das heurísticas violadas. Então, 

uma instrução também precisa ser incluída para pedir ao usuário que verifique 

se as heurísticas escolhidas por ele seguem o método tradicional ou não; 

• Na terceira atividade, deve-se enfatizar a condição que define qual conjunto 

de regras deve ser escolhido; 
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• Na terceira atividade, deve-se inserir uma instrução informando que as cartas 

de severidade, de pontuação e de renegociação já existem e só precisam ser 

impressas; 

• No passo 2 dos conjuntos de regras, deve-se mencionar o uso da carta que 

representa uma não violação; 

• No passo 4 do conjunto de regras com grau de severidade (seção 2.3.3), pode-

se trocar “violações de heurísticas” por “heurísticas violadas”; 

• No passo 5 do conjunto de regras com grau de severidade, pode-se indicar em 

que passo da gamificação será utilizada a escolha inicial de severidade; 

• No passo 2 do conjunto de regras sem grau de severidade (seção 5.4.3), pode-

se indicar em que passo da gamificação será utilizada a seleção inicial das 

heurísticas violadas; 

• No passo 8 do conjunto de regras sem grau de severidade e no passo 10 do 

conjunto de regras com grau de severidade, deve-se explicar que quando uma 

rodada acabar, o jogador da esquerda será o próximo dono da rodada. 

7.2 Validação das novas regras propostas pelo G4NHE 

O objetivo da segunda etapa da avaliação experimental é validar a aceitação das 

novas regras propostas pelo G4NHE, que são uma adaptação das regras originais do G4H 

(seção 2.3.3) para permitir que a gamificação seja aplicada sem a etapa de classificação de 

severidade. Essa validação também foi aplicada para verificar se o balanceamento das regras 

está adequado. 

7.2.1 Análise de perfil dos jogadores 

Os participantes desse teste foram estudantes de IHC. Nessa etapa da avaliação 

experimental, eles são chamados de jogadores, já que representam esse papel e também para 

evitar uma possível confusão com a nomenclatura usada para identificar os participantes da 

primeira etapa de validação. Para poderem participar, eles precisariam conhecer o método de 

Avaliação Heurística, a fim de que fossem capazes de entender os termos abordados no teste.  

Essa informação pode ser verificada através das respostas dos jogadores no 

questionário de perfil aplicado. Os jogadores são estudantes de cursos de graduação 

relacionados à área de tecnologia da informação, como mostra o Quadro 20. 
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Quadro 20 - Dados dos jogadores participantes da segunda etapa da avaliação experimental 

Jogador Sexo Curso Experiência com Avaliação Heurística 

J1 Masculino Engenharia de Software 8,5 

J2 Feminino Design Digital 7 

J3 Masculino Sistemas de Informação 3 

J4 Masculino Design Digital 8 
Fonte: elaborado pelo autor 

Sobre a formação dos participantes em relação à IHC, os jogadores J1 e J2 

cursaram a disciplina de IHC há dois (2) anos e meio, no semestre 2016.1, enquanto que o 

jogador J3 não cursou essa disciplina e o jogador J4 a cursou há um (1) ano e meio, no 

semestre 2017.1. Os jogadores J1 e J4 cursaram a disciplina de Avaliação da IHC há meio 

semestre, em 2018.1, enquanto que os jogadores J2 e J3 há dois (2) anos, no semestre 2016.2. 

Em relação à Avaliação Heurística, os jogadores J1, J2 e J4 aplicaram esse método em outras 

situações fora das disciplinas. O jogador J3 informou que lembrava vagamente sobre o que 

foi dado em sala de aula. 

Considerando uma escala de 0 a 10 para avaliar o nível de experiência dos 

jogadores com a Avaliação Heurística, o jogador J3 foi o que avaliou a sua experiência com 

a menor nota (3). A nota atribuída pelos demais jogadores (J1, J2 e J4) variou entre 7 e 8,5. 

Isso indica que o jogador J3 pode ter mais dificuldade para executar as atividades do teste em 

comparação com os outros jogadores. 

7.2.2 Procedimento do estudo 

Este estudo foi realizado durante o mês de novembro de 2018. Foi aplicado um 

teste em grupo, que consistiu em observar o comportamento dos jogadores durante algumas 

rodadas do G4NHE, em que foi usado o conjunto de regras sem grau de severidade. Os 

jogadores foram solicitados a realizar a inspeção individual de um sistema web10, que permite 

comparar preços de produtos e realizar a venda deles, seguindo o cenário de uso apresentado 

no Apêndice H. Em seguida, eles realizaram a consolidação dos problemas encontrados 

usando a abordagem gamificada do G4NHE.  

Considerando que o objetivo desse estudo é apenas testar as novas regras do 

G4NHE, qualquer conjunto de heurísticas poderia ser usado pelos jogadores, ressaltando que 

eles realizaram apenas uma associação dos problemas encontrados com as heurísticas 

                                                 
10 https://www.mercadolivre.com.br/ 

https://www.mercadolivre.com.br/
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violadas e não a execução do método de Avaliação Heurística em si. Os jogadores aplicaram 

as heurísticas de usabilidade de Nielsen (1995a), visto que eles possuem experiência prévia 

com o uso dessas heurísticas. É importante considerar que os resultados dessa avaliação 

dependem muito da experiência dos avaliadores com as heurísticas, assim, não seria viável 

solicitar que os jogadores utilizassem heurísticas que eles não conheciam (NIELSEN, 1994). 

Desse modo, as cartas usadas no teste foram as originais do G4H (Quadro 2, Quadro 3 e 

Quadro 4), que já foram criadas pensando nas heurísticas de Nielsen, e ainda as cartas de 

renegociação propostas pelo G4NHE (Quadro 14). Todas as cartas foram entregues aos 

jogadores em versões de protótipo. 

A condução do teste em grupo foi guiada pelo seguinte roteiro. Inicialmente, o 

pesquisador proponente deste trabalho leu o Termo de Consentimento (Apêndice I) 

juntamente com os participantes. Em seguida, foi solicitado que os participantes 

respondessem um questionário de perfil (Apêndice J) sobre a sua experiência com o método 

de Avaliação Heurística, cujos resultados são apresentados na seção 7.2.1. Nesse estudo, o 

Termo de Consentimento e o questionário de perfil foram fornecidos aos participantes por 

meio impresso. 

Após isso, o pesquisador revisou o método de Avaliação Heurística rapidamente. 

Em seguida, o teste foi explicado aos participantes, descrevendo que eles precisariam realizar 

a inspeção individual de um sistema web preestabelecido e, posteriormente, consolidar os 

problemas identificados usando o G4NHE. Logo, os materiais a serem usados no teste foram 

entregues aos participantes de forma eletrônica, são eles: o conjunto de regras (seção 5.4.3) a 

serem usadas nas rodadas da gamificação, para que os jogadores possam consultá-las em caso 

de dúvidas; o cenário de uso para a inspeção individual (Apêndice F); o guia das heurísticas 

de Nielsen, que contém a especificação dessas heurísticas de forma semelhante ao que é 

apresentado na seção 2.1; uma planilha (Apêndice K) para que os jogadores possam registrar 

os problemas identificados na inspeção individual; e por fim, as cartas de heurísticas e de 

severidade. Posteriormente, cada jogador realizou a inspeção individual. Em seguida, eles 

foram convidados a consolidar os problemas identificados usando o G4NHE, em que ocorreu 

uma rodada de demonstração e três rodadas efetivas.  

As rodadas do G4NHE duraram bastante tempo, atingindo o tempo limite de 

disponibilidade dos jogadores. Assim, o grupo focal planejado foi executado somente no dia 

seguinte. Um grupo focal é um tipo de entrevista em grupo que, geralmente, envolve a 

participação de três (3) a dez (10) pessoas. Nesse método de caráter qualitativo, os 

participantes desenvolvem a sua opinião sobre um determinado assunto a partir da conversa 
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entre eles, que é guiada por um moderador com o apoio de um roteiro de perguntas ou tópicos 

a serem abordados (ROGERS, SHARP e PREECE, 2011). No atual estudo, essa técnica foi 

aplicada com o objetivo de coletar a opinião dos jogadores sobre a proposta do G4NHE, e 

identificar pontos positivos e sugestões de melhoria. O roteiro utilizado possui as seguintes 

perguntas: 

1. Qual a opinião de vocês sobre o G4NHE? Pontos positivos? Pontos negativos? 

2. Qual a diferença entre fazer essa análise sem o G4NHE e com o G4NHE? 

3. Vocês tiveram dificuldade para entender as regras? E para usar os itens da 

gamificação? 

4. Comente sobre o potencial de uso do G4NHE acadêmica e profissionalmente? 

5. Quais suas sugestões de melhoria? 

a. Jogo completo 

b. Etapas (votação, renegociação) 

c. Cartas 

7.2.3 Aplicação do teste 

A aplicação do teste consistiu em executar quatro rodadas do G4NHE usando as 

regras que desconsideram a classificação de severidade (seção 5.4.3). Em cada rodada, um 

jogador diferente foi o dono da rodada, a fim de permitir que cada jogador represente esse 

papel pelo menos uma vez. A primeira rodada foi de demonstração, em que o pesquisador 

aplicador do teste guiou a execução da gamificação, com o intuito de explicar as regras 

enquanto os jogadores as aplicavam na prática. Nas rodas posteriores, o pesquisador realizou 

apenas as suas observações e tirou as dúvidas dos jogadores. 

Um dos participantes, o jogador J4, precisou chegar mais tarde na sala em que o 

teste foi executado. No entanto, o teste iniciou mesmo sem a sua participação, visto que ele 

poderia não ter se feito presente. Assim, ele começou a executar as tarefas bem depois que os 

outros participantes. Isso pode indicar o fato desse participante ter identificado o menor 

número (2) de problemas de usabilidade na inspeção individual, como mostra a Tabela 1. A 

jogadora J2 identificou o maior número de problemas individualmente (7) e foi também a que 

mais pontuou nas rodadas do G4NHE, ganhando três (3) pontos. 
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Tabela 1 - Número de problemas e pontos alcançados por cada jogador 

Jogador Nº de problemas identificados individualmente Quantidade de pontos 

J1 4 - 

J2 7 3 

J3 3 - 

J4 2 1 
Fonte: elaborado pelo autor 

A seguir, são apresentadas as observações descobertas durante a aplicação do 

teste. 

7.2.3.1 Rodada de demonstração 

Na rodada de demonstração, o jogador J1 foi o dono da rodada. O problema 

encontrado por ele é que o sistema mostra apenas o valor parcelado do produto em 12 meses, 

não apresentando o valor para um parcelamento menor.  

Na seleção inicial das heurísticas violadas, a jogadora J2 ficou em dúvida se 

poderia escolher mais de uma carta de heurística. Após todos os jogadores virarem suas cartas, 

ela disse: “Só eu coloquei mais de uma”.  

O jogador J1 escolheu a heurística de ajuda e documentação, e demonstrou 

competitividade: “Deixa eu comentar aqui a [escolha] de vocês. Eficiência de uso e 

flexibilidade... eu também pensei nisso [risos]”. A jogadora J2 escolheu duas heurísticas: 

ajuda e documentação, e eficiência de uso e flexibilidade. Após argumentar sobre a sua 

escolha, ela buscou o consenso: “Mas eu concordo com ele também na questão do ajuda e 

documentação, então por isso que eu coloquei as duas”. O jogador J3 escolheu uma heurística 

diferente (visibilidade do status do sistema), por isso, o jogador J1 perguntou se ele discordava 

sobre a violação da heurística de ajuda e documentação. Sabendo que ele não discordava, a 

jogadora J2 perguntou: “Porque você não colocou então, todas elas? Se você concorda”. Ele 

justificou que se concentrou apenas na heurística escolhida por ele. Isso pode ter ocorrido 

porque o jogador J3 foi o que declarou ter menos experiência com a Avaliação Heurística. 

Na seleção final das heurísticas violadas, a jogadora J2 declarou: “a minha 

opinião continua sendo a mesma”. O jogador J1 colocou suas cartas de heurísticas na mesa 

com confiança e uma certa força, demonstrando competitividade. A jogadora J2 reagiu com 

um “Eita!” e todos riram. Então, o jogador J1 começou a visualizar a seleção final, ele disse: 

“Concordei com ela, concordei com ela. O cara ali [jogador J3] ... ele tá firme e forte [risos]”. 

O jogador J3 não mudou a sua escolha. Por fim, a vencedora da rodada foi a jogadora J2, visto 



 

106 

que as heurísticas apontadas por ela foram escolhidas pela maioria dos jogadores na seleção 

final. Assim, as heurísticas violadas nessa rodada foram: ajuda e documentação, e eficiência 

de uso e flexibilidade. 

7.2.3.2 Primeira rodada efetiva 

Na primeira rodada efetiva, a jogadora J2 foi a dona da rodada. Ela identificou 

um problema ao consultar as imagens de um produto no sistema, em que a lupa existente para 

aumentar o tamanho das imagens não realiza essa função. Ao invés disso, esse recurso abre 

uma janela na página web mostrando a imagem selecionada em um tamanho ainda menor. 

Na seleção inicial das heurísticas violadas, a jogadora J2 colocou na mesa, 

rapidamente, as cartas de heurísticas escolhidas e retirou em seguida para repensar sua 

decisão. O jogador J1 percebeu que o problema era difícil de avaliar: “Chatinha essa daqui, 

eu pensei que era fácil. A gente pensa que é fácil, mas não é não”. Depois, o jogador J1 

realizou a sua escolha ainda com dúvida: “Eu vou nessa daqui, mas não tô muito convicto 

não”, e perguntou se os demais jogadores haviam terminado suas análises. A jogadora J2 

também demonstrou estar com dúvida: “Calma aí. An... tô em dúvida, vou colocar as duas 

né”. 

A jogadora J2 escolheu as heurísticas: mapeamento entre o sistema e o mundo 

real, e uso de padrões e consistência. O jogador J1 declarou que não sabia argumentar sobre 

sua escolha, enquanto que o jogador J4 apontou que a heurística de uso de padrões e 

consistência não foi violada. Contudo, o jogador J1 apresentou um exemplo no sistema para 

comprovar essa violação. Assim, a jogadora J2 mostrou competitividade: “Ah, então o seu 

argumento acabou de ser refutado [risos]”. Para finalizar a negociação, os jogadores J1 e J3 

declararam apoio à jogadora J2. 

Na seleção final das heurísticas violadas, a maioria dos jogadores escolheram as 

heurísticas apontadas, inicialmente, pela jogadora J2: mapeamento entre o sistema e o mundo 

real, e uso de padrões e consistência. O jogador J1 disse: “Bota logo o ponto pra ela logo aí” 

e todos os jogadores riram. Assim, a jogadora J2 foi novamente a vencedora da rodada. 

7.2.3.3 Segunda rodada efetiva 

Na segunda rodada efetiva, o jogador J3 foi o dono da rodada. Inicialmente, ele 

relatou dois problemas de uma única vez. O primeiro deles ocorre ao passar o mouse sobre as 
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opções de refinamento da busca dos produtos, em que o sistema não mostra descrições de 

ajuda sobre essas opções. E o segundo problema é que o mapa do site está escondido em um 

menu expansivo (dropdown) no rodapé da página. Como o jogador da rodada identificou dois 

problemas, ele foi questionado sobre qual problema ele preferia avaliar na rodada. O jogador 

escolheu o segundo problema, que está relacionado ao mapa do site. A jogadora J2 já havia 

iniciado sua análise, por isso, ela disse: “Que triste, vou ter que refazer toda a minha 

avaliação [risos]”. 

Na seleção inicial das heurísticas violadas, o jogador J3 escolheu a heurística de 

ajuda e documentação. A partir do argumento dito por ele, o jogador J1 justificou a sua escolha 

referente à heurística de eficiência de uso e flexibilidade. A jogadora J2 havia escolhido as 

duas heurísticas apontadas pelos dois jogadores e ainda incluiu mais uma heurística: 

reconhecimento ao invés de memorização. No entanto, o jogador J4 discordou sobre a 

argumentação da jogadora J2. Após essa negociação, os jogadores realizaram a votação 

novamente. 

O jogador J1 concordou com a jogadora J2: “Eu não tinha pensado fora da caixa 

com relação a esse memorização e concordei”. O jogador J4 continuou discordando sobre a 

escolha da heurística de reconhecimento ao invés de memorização. Assim, os demais 

jogadores tentaram novamente convencer ele. Além disso, o jogador J3 não havia escolhido 

a heurística de eficiência de uso e flexibilidade, que foi selecionada pelos jogadores J1 e J2, 

explicando apenas que ele não havia pensado sobre ela. 

Na seleção final das heurísticas violadas, os jogadores J1 e J2 mantiveram suas 

escolhas e a jogadora J2 ganhou a rodada novamente. Assim, as heurísticas violadas foram: 

ajuda e documentação, eficiência de uso e flexibilidade, e reconhecimento ao invés de 

memorização.  

Nessa rodada, a jogadora J2 completou um total de três (3) pontos e o jogador J3 

perguntou se ela gostaria de trocar esses pontos por uma carta de renegociação. Ela teve 

dúvida sobre o que seria a mecânica de renegociação, o que foi explicado pelo pesquisador. 

Essa jogadora ainda questionou se o pesquisador gostaria que ela adquirisse a carta de 

renegociação, porém isso não foi necessário, visto que os jogadores estão livres para adquirir 

essa carta ou não. 
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7.2.3.4 Terceira rodada efetiva 

Na terceira e última rodada efetiva, o jogador J4 foi o dono da rodada. Ele também 

relatou dois problemas. O primeiro deles é que o sistema não organiza os filtros, que são 

escolhidos para refinar a busca dos produtos, na ordem em que o usuário os selecionou. E o 

segundo problema ocorre quando um filtro é escolhido, em que o sistema mostra ele 

juntamente com os demais selecionados, porém o grupo de filtros ao qual ele pertencia não 

aparece mais na lista dos possíveis filtros a serem escolhidos, impedindo a escolha de um 

filtro alternativo. Por exemplo, considere que existe um grupo de filtros chamado 

“Localização” contendo como opções todos os estados brasileiros que possuem vendedores 

aptos a vender o produto desejado. Se o usuário selecionar o filtro “São Paulo”, o grupo de 

filtros “Localização” e suas demais opções alternativas não são mais mostradas, ao invés 

disso, é apresentado um grupo de filtros chamado “Cidade” contendo as possíveis cidades do 

estado selecionado. 

Os problemas reportados nessa rodada foram os mais difíceis de compreender, 

visto que os jogadores gastaram muito tempo apenas para entender o problema a ser avaliado. 

Ressalta-se que o pesquisador também tentou entender o problema para explicá-lo aos 

jogadores. Como cada rodada do G4NHE concentra-se somente em um problema de 

usabilidade e na rodada atual foram relatados dois problemas, os jogadores decidiram avaliar 

o segundo problema identificado. 

Na seleção inicial das heurísticas violadas, os jogadores gastaram mais tempo que 

o esperado pensando sobre quais heurísticas eles deveriam escolher. Quando as escolhas de 

todos os jogadores foram apresentadas, a jogadora J2 disse: “Eita porra!” e o jogador J1 

afirmou: “Ish Maria, me lasquei! [...] Eu sou o diferentão aqui é?”, demonstrando que eles 

ficaram surpresos ao ver que as escolhas dos jogadores não foram muito semelhantes. Assim, 

a jogadora J2 declarou que essa rodada foi a mais complicada. Analisando melhor a situação 

da rodada, o jogador J1 percebeu que um dos jogadores havia concordado com ele: “Não, 

ainda bem que ele me salvou ali”. O jogador J4 (dono da rodada) apontou quatro heurísticas 

violadas: visibilidade do status do sistema, uso de padrões e consistência, eficiência de uso e 

flexibilidade, e controle e liberdade do usuário.  

Na negociação, quando o jogador J4 estava discutindo sobre a heurística de 

visibilidade do status do sistema, o jogador J1 complementou seu argumento. Já quando ele 

estava falando sobre as duas últimas heurísticas violadas, a jogadora J2 declarou que 
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concordava com ele. No entanto, ela ainda inseriu mais uma heurística: mapeamento entre o 

sistema e o mundo real. 

Na seleção final das heurísticas violadas, o jogador J3 disse: “Colocou mais 

uma?”, apontando para o fato de que o jogador J4 adicionou a heurística de mapeamento entre 

o sistema e o mundo real. Ainda percebendo que a rodada não estava solucionada, a jogadora 

J2 disse: “Essa [rodada] foi a mais complexa né”. No entanto, a sua seleção final das 

heurísticas foi semelhante à escolha do jogador J4, ela disse: “Acho que o meu tá igual ao do 

[nome do jogador J4]. Eu concordei com ele e ele concordou comigo [risos]”, em que o 

jogador J4 confirmou. O jogador J1 não concordou com todas as heurísticas apontadas pelos 

jogadores J2 e J4, e percebeu que o jogador J3 também se comportou desse modo: “Só eu que 

fui o diferentão de novo. Não, tem um ali que foi só quatro [cartas de heurísticas] né”. Ele 

justificou sua escolha: “Eu não coloquei mapeamento entre o sistema e o mundo real. Eu... 

assim, eu pensei que o mapeamento entre o mundo real já tá contemplado dentro de padrões 

ou dentro desses aqui [heurísticas escolhidas por ele]”. Então, a jogadora J2 argumentou como 

resposta: “Sim, eu não coloquei o padrão [heurística de uso de padrões e consistência] por 

causa disso. Quando ele [jogador J4] disse que isso poderia se repetir como acontece em 

outras partes do sistema, me convenceu de que, talvez, merecesse uma outra carta”. 

Novamente, o jogador J4 confirmou o que ela disse, justificando a inclusão da heurística de 

mapeamento entre o sistema e o mundo real.  

No final, as heurísticas violadas foram: visibilidade do status do sistema, uso de 

padrões e consistência, eficiência de uso e flexibilidade, controle e liberdade do usuário, e 

mapeamento entre o sistema e o mundo real. Entretanto, a seleção dessas heurísticas não 

correspondeu à seleção inicial de nenhum jogador. Assim, ficou a dúvida sobre quem deveria 

ser o ganhador da rodada, em que os jogadores pediram que o pesquisador decidisse. Ele 

considerou que o jogador J4 deveria ser o vencedor, visto que a seleção inicial das heurísticas 

feita por ele foi a que mais se aproximou da seleção final, assim, ele foi o que mais convenceu 

os demais jogadores nessa rodada. É importante considerar que esse caso não foi tratado nas 

regras do G4NHE que desconsideram o grau de severidade (seção 5.4.3), assim, elas precisam 

ser corrigidas. 
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7.2.4 Aplicação do grupo focal 

Na aplicação do grupo focal, o jogador J4 não conseguiu estar presente. Assim, 

participaram dessa parte do estudo apenas os jogadores J1, J2 e J3. A seguir, as descobertas 

encontradas são apresentadas. 

Em geral, os jogadores consideraram que é legal usar uma abordagem gamificada 

para realizar a Avaliação Heurística. A jogadora J2 destacou que a formação acadêmica dos 

jogadores contribuiu bastante para as rodadas da gamificação: “Foi legal perceber o modo 

que pessoas de cursos diferentes veem o mesmo problema. Eu não sei se vocês todos 

perceberam isso, mas eu acho que as visões que a gente teve de cada uma das heurísticas que 

foram feridas; o fato de a gente ter pensando que era uma coisa quando era outra; ou não 

ter considerado coisas que poderiam ser, tem relação com a nossa formação acadêmica, e o 

contato que a gente tem... como essas decisões interferem na interação com o usuário”. O 

jogador J3 reafirmou isso dizendo que os jogadores J2 e J4, que cursam Design Digital, 

tiveram uma visão mais detalhada sobre os problemas encontrados. 

O jogador J1 afirmou que a gamificação torna a consolidação dos resultados mais 

efetiva: “Eu acho que ajudou porque fica uma coisa mais certa ali, mais séria, que você 

escolheu tal heurística. É uma carta que você tá mostrando né, então os outros já conseguem 

visualizar aquilo, diferente de ficar só discutindo. E já consegue desenvolver até melhor os 

argumentos pra discutir. Ah... eu não concordo com aquela carta, eu não concordo com essa”. 

E a jogadora J2 ressaltou a melhoria na aprendizagem: “Gera aprendizado né, porque todo 

mundo aprende com todo mundo de acordo com as cartas que são lançadas, e de uma forma 

não muito burocrática, já que é uma forma gamificada de fazer a avaliação”. 

Os jogadores demonstraram um aumento na motivação e no estímulo em realizar 

a avaliação usando o G4NHE. A jogadora J2 destacou que a discussão sobre os problemas se 

torna mais rica: “Eu acho que com o jogo motiva as pessoas a quererem defender seu ponto 

de vista, debaterem sobre aquela questão, você formula um pensamento muito mais 

abrangente pra poder ganhar o ponto”. O jogador J1 apontou o fato de os jogadores poderem 

ampliar o seu entendimento sobre os problemas: “Eu acho que também estimula a pessoa a 

procurar não só um problema, uma carta, uma heurística. A pessoa fica procurando cada vez 

mais. Fica procurando, fica olhando, olhando e olhando novamente. Coisa que talvez se fosse 

sem as cartas a pessoa olharia uma: pronto, achei, tá aqui, tá bom, e acabou”. A jogadora J2 

confirmou seu ponto de vista: “E aí o conhecimento sobre aquilo ia ficar limitado né, porque 

as pessoas não iam se aprofundar muito”. Além disso, o jogador J3 mostrou a diferença entre 
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realizar a avaliação usando o G4NHE e sem ele, como acontece, tradicionalmente, em 

disciplinas de IHC: “E aí estimula mais a discussão, porque, por exemplo, um trabalho pra 

avaliar como é feito na disciplina... não teve tanta discussão como teve no experimento”. 

Em relação às estratégias de jogo aplicadas pelos jogadores, a jogadora J2 

declarou que sempre procurava encontrar mais de uma heurística violada e tentava convencer 

os demais jogadores sobre suas escolhas. Segundo ela, isso funcionou porque ela poderia 

escolher todas as cartas de heurísticas que foram colocadas pelos demais jogadores, 

considerando que cada jogador apontou apenas uma única carta de heurística distinta, assim, 

seria mais fácil convencer todos eles sobre sua seleção. No entanto, ela declarou que não fiz 

isso apenas com o intuito de ganhar o ponto da rodada: “Todas as que eu coloquei eu achava 

que faziam sentido, não foi só por ganhar o ponto”. 

Sobre o potencial de uso do G4NHE, a jogadora J2 afirmou que seria muito rico 

usar a proposta na academia: “Na academia eu acho que é muito rica a troca que a gente teve 

de conhecimentos sobre como melhorar a usabilidade da interface”. O jogador J1 concordou 

com ela citando o uso em empresas: “Ótima demais essa avaliação por heurísticas [...] Eu 

usaria em uma empresa”, o que foi reforçado pela jogadora J2: “Principalmente em situações 

como essa, que tem profissionais de diversas áreas trabalhando em um único projeto, seria 

enriquecedor”. 

Em relação às dúvidas dos participantes e as recomendações de melhoria, a 

jogadora J2 não entendeu o objetivo da renegociação. Ela afirmou que os jogadores já 

acabavam renegociando sem o uso dessa mecânica, por exemplo, quando houve discordância 

na seleção final das heurísticas violadas. Assim, ela disse que a carta de renegociação fica 

ociosa. Após entender que os pontos são usados apenas para comprar as renegociações, ela 

sugeriu que eles possam ser convertidos em outros elementos, a fim de tornar o seu uso mais 

divertido, e que a renegociação seja retirada das regras. Já o jogador J3 não considera que os 

pontos são muito importantes.  

Contudo, é importante considerar que os jogadores gostaram de concordar uns 

com os outros nas rodadas da gamificação e esse fator pode ser uma questão cultural. Assim, 

jogadores de outros países ou regiões poderiam se apropriar da renegociação de uma maneira 

diferente. Por esse motivo, a renegociação continuará presente nas regras do jogo. Além disso, 

é interessante notar que os jogadores perceberam a existência da mecânica de renegociação 

durante as rodadas, o que não ocorreu nos estudos preliminares de validação do G4H (JUCÁ, 

MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017). Isso pode ter ocorrido porque a carta de renegociação 

(“Vale 1 renegociação”) foi criada no G4NHE, tornando visível a existência dessa mecânica. 
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Desse modo, a carta de renegociação também poderia ser usada no conjunto de regras 

proposto pelo G4H, que considera a classificação de severidade, o que também foi sugerido 

pela participante P4 da primeira etapa da avaliação experimental. Por fim, a conversão dos 

pontos em outros elementos é uma recomendação relevante, que será tratada em futuras 

versões do G4NHE. No entanto, o presente trabalho não propõe a troca dos pontos por outros 

elementos de gamificação, visto que isso modifica as mecânicas do jogo e o seu 

balanceamento, que precisaria ser validado novamente por meio de estudos experimentais. 

Ainda sobre os pontos, o jogador J1 considerou que eles não são usados para 

verificar quem ganhou mais rodadas na gamificação, visto que os pontos podem ser gastos 

para comprar as renegociações. Assim, ele afirmou que os pontos deveriam ser um elemento 

secundário, considerando que o mais importante é saber quem ganha a rodada. A sua sugestão 

é que existam dois tipos de pontos. O primeiro deles continua servindo para comprar as 

renegociações e o segundo seria usado para indicar quem ganhou a rodada. No entanto, é 

importante considerar que a inclusão de mais um elemento de pontuação pode gerar o 

sentimento de que nada é feito com os pontos, como o que foi relatado pela jogadora J2.  

É importante considerar que os pontos definidos nas regras do G4NHE (seção 

5.4.3) foram pensados para apoiar a compra das renegociações. Entretanto, os resultados da 

validação dessas regras mostram que esses pontos podem ser usados normalmente para 

premiar os jogadores pelo seu desempenho. Um fato que comprova isso é que a jogadora J2 

desejou ficar com seus pontos ao invés de trocá-los por uma renegociação. Além disso, 

percebeu-se que os jogadores demoram bastante para conseguir acumular três pontos, visto 

que nas regras do G4NHE cada rodada só vale um (1) ponto. Assim, as regras do G4NHE 

precisam ser alteradas para distribuir uma maior quantidade de pontos por rodada e também 

para que a pontuação seja, efetivamente, um elemento de recompensa para os jogadores. 

Por fim, a jogadora J2 questionou o que acontece com as heurísticas consolidadas 

depois que o jogo acaba. Foi explicado a ela que, idealmente, deveria existir uma pessoa 

responsável por anotar as decisões e gerar a planilha com os resultados consolidados da 

avaliação. Nesse contexto, o jogador J3 sugeriu um trabalho futuro, que seria um 

aprimoramento da ferramenta web chamada UX Check (GALLELLO, 2014), que é usada na 

tarefa de inspeção individual da Avaliação Heurística, para incorporar a proposta de 

gamificação do G4NHE, visto que ao final da consolidação a própria ferramenta poderia gerar 

o relatório da avaliação. Sobre isso, a jogadora J2 apenas não concordou que cada jogador 

realize a consolidação em seu computador porque a interação entre eles poderia ser 

prejudicada, considerando que esse fator é o mais valioso da proposta. 
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7.2.5 Consolidação dos resultados 

Com o intuito de facilitar o entendimento e o refinamento das regras do G4NHE, 

as modificações descobertas que precisam ser feitas são sumarizadas a seguir: 

• Alterar a regra de distribuição dos pontos (passo 5) no conjunto de regras sem 

grau de severidade para tratar o caso em que a seleção final das heurísticas 

violadas não corresponde à seleção inicial de nenhum jogador; 

• Alterar a regras de distribuição dos pontos (passo 5) do conjunto de regras sem 

grau de severidade para distribuir mais pontos por rodada e fazer com que a 

pontuação seja um elemento de recompensa; 

• Incluir o uso da carta de renegociação nas regras com o grau de severidade, 

que foram propostas, originalmente, pelo G4H (veja a seção 2.3.3). 
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8 REFINAMENTO DO G4NHE 

 

Este capítulo apresenta as modificações que foram aplicadas no G4NHE e no seu 

guia de especialização. Essas alterações foram identificadas por meio das observações 

realizadas na avaliação experimental (capítulo 7), envolvendo as sugestões de melhorias feitas 

pelos participantes das duas etapas de validação da proposta. A seguir, uma versão refinada 

do G4NHE é apresentada. 

8.1 Cartas 

Nos modelos genéricos de cartas de heurísticas, o ID foi posicionado ao lado do 

nome da heurística, a fim de permitir que um ID com mais de dois caracteres também possa 

ser inserido nas cartas. O tamanho da linha azul que separa o nome e a definição da heurística 

foi aumentado para ocupar todo o comprimento da parte branca da carta. Isso também foi 

aplicado na linha presente nas cartas de severidade e na carta que equivale a uma não violação. 

Além disso, as etiquetas foram posicionadas entre o símbolo de menor que (“<”) e o de maior 

que (“>”), a fim de comunicar que elas devem ser substituídas pelas informações reais das 

heurísticas. O Quadro 21 apresenta a versão refinada dos modelos genéricos de cartas de 

heurísticas. 

Quadro 21 - Versão refinada dos modelos genéricos de cartas de heurísticas 

Cartas com ID, nome e definição 
Cartas com ID, nome, definição e 

categoria 

    

Carta com ícone Carta sem ícone Carta com ícone Carta sem ícone 

Fonte: elaborado pelo autor 

Nas cartas de severidade, pontuação, renegociação e na carta que representa uma 

não violação, foram removidas as versões que possuem apenas elementos textuais. Desse 
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modo, serão usadas somente as versões dessas cartas com ícone de representação. O Quadro 

22 a versão refinada da carta de não violação. 

Quadro 22 – Versão refinada da carta de não violação 

 

Não é um problema 
Fonte: elaborado pelo autor  

O Quadro 23 mostra a versão refinada das cartas de severidade. 

Quadro 23 - Versão refinada das cartas de severidade 

    

Cosmético Pequeno Grande Catastrófico 

Fonte: elaborado pelo autor 

Nas cartas de pontuação e na carta de renegociação, foi removida a linha 

separadora, visto que não existe nenhum elemento abaixo dessa linha. O Quadro 24 apresenta 

a versão refinada das cartas de pontuação. 
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Quadro 24 - Versão refinada das cartas de pontuação 

  

Vale 1 ponto Vale 2 pontos 

Fonte: elaborado pelo autor 

O Quadro 25 apresenta a versão refinada da carta de renegociação. 

Quadro 25 - Versão refinada da carta de renegociação 

 

Não é um problema 
Fonte: elaborado pelo autor  

8.2 Conjuntos de regras 

A seguir, são apresentadas as modificações realizadas nos conjuntos de regras do 

G4NHE. Esses conjuntos de regras são: as regras com grau de severidade, originalmente, 

propostas no G4H (seção 2.3.3); e as regras sem grau de severidade, que tratam-se de uma 

adaptação proposta pelo G4NHE com o intuito de permitir que essa gamificação possa ser 

aplicada quando a classificação de severidade não é realizada. As modificações estão 

destacadas com formatação em itálico e negrito. 
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8.2.1 Regras com grau de severidade 

1º: Apresentação do problema  

O primeiro jogador seleciona um problema da sua lista de problemas, que foi 

elaborada previamente por ele. Os mesmos problemas identificados por mais de um jogador 

não devem ser reavaliados em uma nova rodada, exceto se eles representarem violações de 

heurísticas diferentes. Nesse passo, o jogador da rodada descreve o problema atual para os 

demais. Em seguida, todos os jogadores discutem o problema, fazendo comentários e 

perguntas ao jogador que encontrou o problema no sistema. Os jogadores também podem 

executar a tarefa novamente no sistema para demonstrar a ocorrência do problema.  

2º: Seleção inicial das heurísticas violadas  

Cada jogador escolhe uma ou mais cartas de heurísticas (Quadro 2) para indicar 

quais heurísticas ele acredita que foram violadas pelo problema da rodada, ou ainda a carta 

de não violação (Quadro 22) para indicar que esse problema não viola nenhuma heurística. 

Inicialmente, essas cartas devem estar viradas para baixo para não influenciar a avaliação dos 

outros jogadores. Quando todos os jogadores concluírem suas escolhas, eles devem virar suas 

cartas ao mesmo tempo.  

3º: Discussão sobre a seleção das heurísticas 

Todos os jogadores, um por vez, devem argumentar aos demais sobre como e por 

que eles escolheram determinadas cartas de heurísticas, que representam as violações. 

4º: Seleção final das heurísticas violadas 

Todos os jogadores votam novamente nas heurísticas violadas que eles 

consideram corretas para o problema da rodada. A(s) heurística(s) escolhida(s) pela maioria 

dos jogadores resulta(m) na seleção final que deve ser considerada nos próximos passos. Uma 

exceção ocorre quando a maior parte dos jogadores decide que o problema não viola nenhuma 

heurística, então a rodada acaba nesse passo e o jogo retorna para o passo 1.  

5º: Classificação inicial de severidade 

Cada jogador escolhe uma carta de severidade (Quadro 3) e, novamente, a mantém 

virada para baixo, a fim de evitar que a opinião dos outros jogadores seja influenciada, até 

que todos os jogadores concluam sua seleção. Os jogadores mostram suas cartas ao mesmo 
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tempo. Caso os jogadores tenham concordado com a mesma classificação, o jogo segue para 

a distribuição dos pontos (passo 8). Contudo, se existir alguma divergência na classificação 

de severidade, o jogo prossegue para a fase de negociação (passo 6). É importante lembrar a 

escolha de cada jogador nesse passo, porque ela será utilizada para definir o ganhador da 

rodada e a distribuição dos pontos (passo 8) em caso de divergência entre eles. 

6º: Negociação sobre a classificação de severidade 

Todos os jogadores, um por vez, devem explicar as razões que os levaram a 

escolher determinado grau de severidade. Os jogadores podem debater e fazer perguntas sobre 

a classificação de severidade em discussão. A gamificação não especifica uma quantidade 

fixa de tempo para essa fase de negociação, porém recomenda que cada jogador fale pelo 

menos uma vez. Quando os jogadores concordarem que já existe informação suficiente para 

realizar uma nova classificação, o jogo continua para o próximo passo. 

7º: Nova classificação de severidade 

Todos os jogadores selecionam novamente uma carta de severidade, podendo ser 

a mesma escolhida no passo 5 ou uma nova carta que representa uma mudança de opinião do 

jogador(a). Assim como nos passos anteriores, a carta selecionada deve estar virada para 

baixo até que todos os jogadores escolham suas respectivas cartas. A carta de severidade 

selecionada pela maioria dos jogadores representa o grau de severidade escolhido para o 

problema atual. O próximo passo consiste em definir o(s) ganhador(es) da rodada. 

8º: Distribuição dos pontos 

O jogo recompensa todos os jogadores quando ocorre consenso na classificação 

inicial de severidade (passo 5), onde cada jogador recebe 1 ponto (Quadro 4), ou também 

premia, individualmente, os jogadores que adivinharam a classificação final de severidade 

(passo 7) na sua primeira chance de avaliação (passo 5). Nesse segundo caso, o jogador que 

selecionou, durante a classificação final (passo 7), o grau de severidade de maneira 

semelhante ao que foi escolhido no passo 5, recebe 2 pontos. Por exemplo: considere uma 

rodada onde participaram 3 jogadores: A, B e C. Se no passo 5, o jogador A escolheu a 

severidade “grande”, e os jogadores B e C escolheram o grau de severidade “pequeno”, e após 

a negociação (passo 7) a maioria dos jogadores escolheu a severidade “grande”, apenas o 

jogador A ganha 2 pontos. Porém, se após a negociação o grau de severidade selecionado pela 

maioria dos jogadores foi “pequeno”, somente os jogadores B e C recebem 2 pontos. A última 
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possibilidade acontece quando a seleção final da maioria dos jogadores é uma classificação 

de severidade diferente (não mencionada anteriormente), por exemplo “catastrófico”. Nesse 

caso, o jogador que selecionou a severidade mais próxima da classificação final ganha 1 

ponto. Considerando o exemplo anterior, o jogador A que escolheu severidade “grande” no 

passo 5, ganharia 1 ponto. 

9º: Distribuição das cartas de renegociação 

O jogo distribui uma carta de renegociação, cuja descrição é “Vale 1 

renegociação”, quando o jogador atinge a quantidade de 3 pontos acumulados, isto é, após 

ocorrer a distribuição dos pontos (passo 8), todos os jogadores que tiverem 3 pontos 

guardados podem trocá-los, se desejarem, por uma carta de renegociação.   

10º: Compra de renegociações 

Os jogadores ainda podem comprar uma nova chance de negociação (chamado 

também de renegociação), que é interessante quando a decisão da rodada está equilibrada e o 

jogador deseja ter uma nova chance para vencer a rodada. Para isso, esse jogador devolve 

uma carta de renegociação. Os pontos obtidos no passo 8 e as cartas de renegociação 

ganhas no passo 9 também são entregues de volta e os passos 6, 7, 8 e 9 são executados 

novamente. Somente uma renegociação pode ser feita por rodada. 

11º: Nova rodada  

Na rodada seguinte, o jogador da esquerda será o dono da rodada. Essa 

dinâmica ocorre até que todos os problemas encontrados previamente por todos avaliadores 

sejam discutidos e consolidados. Um mesmo jogador poderá ser o dono de duas ou mais 

rodadas consecutivas somente se ele for o único avaliador que ainda possui problemas a 

serem analisados. 

A partir das adaptações feitas, percebe-se que uma atividade (“9º - Distribuição 

das cartas de renegociação”) foi adicionada ao conjunto de regras com grau de severidade, 

totalizando 11 atividades. Essa modificação tem o objetivo de incluir as cartas de 

renegociação nesse conjunto de regras. Desse modo, o ciclo dessas atividades também foi 

refinado e pode ser visualizado na Figura 9. 
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Figura 9 - Versão refinada do ciclo de atividade referente ao conjunto de regras com grau de 

severidade 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

8.2.2 Regras sem grau de severidade 

1º: Apresentação do problema   

O primeiro jogador seleciona um problema da sua lista de problemas, que foi 

elaborada previamente por ele. Os mesmos problemas identificados por mais de um jogador 

não devem ser reavaliados em uma nova rodada, exceto se eles representarem violações de 

heurísticas diferentes. Nesse passo, o jogador da rodada descreve o problema atual para os 

demais. Em seguida, todos os jogadores discutem o problema, fazendo comentários e 

perguntas ao jogador que encontrou o problema no sistema. Os jogadores também podem 

executar a tarefa novamente no sistema para demonstrar a ocorrência do problema. 

2º: Seleção inicial das heurísticas violadas  

Cada jogador escolhe uma ou mais cartas de heurísticas para indicar quais 

heurísticas ele acredita que foram violadas pelo problema da rodada, ou ainda a carta de não 

violação (Quadro 22) para indicar que esse problema não viola nenhuma heurística. 

Inicialmente, essas cartas devem estar viradas para baixo para não influenciar a avaliação dos 

outros jogadores. Quando todos os jogadores concluírem suas escolhas, eles devem virar suas 

cartas ao mesmo tempo. Caso os jogadores tenham concordado com a mesma seleção de 

heurísticas, o jogo segue para a distribuição dos pontos (passo 5). Contudo, se existir alguma 
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divergência nessa seleção, o jogo prossegue para a fase de negociação (passo 3). É importante 

lembrar a escolha de cada jogador nesse passo, porque ela será utilizada para definir a 

distribuição dos pontos (passo 5) em caso de divergência entre eles. 

3º: Negociação da seleção das heurísticas  

Todos os jogadores, um por vez, devem argumentar aos demais sobre como e por 

que eles escolheram determinadas cartas de heurísticas, que representam as violações de 

heurísticas. 

4º: Seleção final das heurísticas violadas  

Todos os jogadores selecionam, novamente, uma ou mais cartas de heurísticas a 

fim de confirmar quais são as heurísticas violadas que eles consideram corretas para o 

problema da rodada. Assim como no passo 2, as cartas selecionadas devem estar viradas para 

baixo até que todos os jogadores tenham concluído suas escolhas. A(s) heurística(s) 

escolhida(s) pela maioria dos jogadores resulta(m) na seleção final que deve ser considerada 

nos próximos passos. Uma exceção ocorre quando a maior parte dos jogadores decide que o 

problema não viola nenhuma heurística, então a rodada acaba nesse passo e o jogo retorna 

para o passo 1. 

5º: Distribuição dos pontos  

Todos os jogadores recebem 1 ponto quando ocorre consenso na seleção inicial 

das heurísticas violadas (passo 2). Contudo, quando acontece discordância, o jogo premia, 

individualmente, os jogadores que adivinharam a seleção final das heurísticas violadas (passo 

4) na sua primeira chance de avaliação (passo 2). Nesse caso, o jogador que escolheu durante 

a seleção final (passo 4), as violações de heurísticas de forma semelhante ao que foi escolhido 

no passo 2, recebe 2 pontos. Por exemplo, considere uma rodada onde participaram 3 

jogadores: A, B, e C, que utilizaram as heurísticas de Nielsen. Se no passo 2, o jogador A 

escolheu as heurísticas “Visibilidade do estado do sistema” e “Mapeamento entre o sistema 

e o mundo real”, e os jogadores B e C escolheram a heurística “Controle e liberdade do 

usuário”, e após a negociação (passo 4) a maioria dos jogadores escolheu as heurísticas 

“Visibilidade do estado do sistema” e “Mapeamento entre o sistema e o mundo real”, apenas 

o jogador A ganha 2 pontos. Porém, se após a negociação a heurística escolhida pela maioria 

dos jogadores foi “Controle e liberdade do usuário”, somente os jogadores B e C recebem 2 

pontos. A última possibilidade acontece quando a seleção final da maioria dos jogadores 
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resultou em um conjunto de heurísticas que não foram apontadas por nenhum jogador na 

seleção inicial (passo 2), por exemplo: “Visibilidade do estado do sistema”, “Mapeamento 

entre o sistema e o mundo real” e “Controle e liberdade do usuário”. Nesse caso, o jogador 

que selecionou a quantidade de heurísticas mais próxima da seleção final, ganha 1 ponto. 

Considerando o exemplo anterior, o jogador A que escolheu “Visibilidade do estado do 

sistema” e “Mapeamento entre o sistema e o mundo real”, ganharia 1 ponto. 

6º: Distribuição das cartas de renegociação  

O jogo distribui uma carta de renegociação, cuja descrição é “Vale 1 

renegociação”, quando o jogador atinge a quantidade de 3 pontos acumulados, isto é, após 

ocorrer a distribuição dos pontos (passo 5), todos os jogadores que tiverem 3 pontos 

guardados podem trocá-los, se desejarem, por uma carta de renegociação.   

7º: Compra de renegociações  

Os jogadores podem comprar uma chance de renegociação (ou nova negociação), 

que é interessante quando a decisão da rodada está equilibrada e o jogador deseja ter uma 

nova chance para vencer a rodada. Para isso, esse jogador deve devolver uma carta de 

renegociação. Os pontos obtidos no passo 5 e as cartas de renegociação ganhas no passo 6 

também são entregues de volta e os passos 3, 4, 5 e 6 são executados novamente. Somente 

uma renegociação pode ser feita por rodada. 

8º: Nova rodada   

Na rodada seguinte, o jogador da esquerda será o dono da rodada. Essa 

dinâmica ocorre até que todos os problemas encontrados previamente por todos avaliadores 

sejam discutidos e consolidados. Um mesmo jogador poderá ser o dono de duas ou mais 

rodadas consecutivas somente se ele for o único avaliador que ainda possui problemas a 

serem analisados. 

8.3 Cenário de uso do G4NHE 

Um cenário de uso textual foi elaborado com o intuito de descrever as atividades 

envolvidas em uma rodada do G4NHE. Esse cenário possui o objetivo de fornecer uma visão 

geral sobre como essa gamificação pode ser jogada. Desse modo, os potenciais usuários do 

G4NHE poderão compreender melhor a sua proposta. O cenário considera o conjunto de 
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regras com grau de severidade e foi baseado em um problema de usabilidade relatado em 

(JUCÁ, MONTEIRO e SOUZA FILHO, 2017). Esse cenário é apresentado a seguir. 

Imagine que em uma rodada do G4NHE estão participando três jogadores: 

Amanda, Rafael e Matheus. Eles estão avaliando um sistema web que permite a venda de 

produtos. A rodada atual é da Amanda. O problema relatado por ela é que o sistema não 

permite aumentar a quantidade de um produto em seu carrinho de compras e também não 

informa a quantidade máxima disponível em estoque por meio de uma mensagem de erro. 

Na seleção inicial das heurísticas, todos os jogadores votaram com as cartas de 

heurísticas viradas para baixo. Em seguida, eles revelaram suas votações. Amanda e Matheus 

votaram na heurística “Visibilidade do estado do sistema”, enquanto que Rafael votou em 

“Controle e liberdade do usuário”. Após isso, Rafael usou seus argumentos para tentar 

convencer Amanda e Matheus de que a heurística certa seria a que ele escolheu: “Controle e 

liberdade do usuário”. No entanto, Amanda e Matheus argumentaram também para tentar 

convencê-lo do contrário. Na seleção final das heurísticas, todos eles votaram novamente com 

as cartas viradas para baixo. Logo, eles revelaram a votação final, em que todos votaram na 

heurística “Visibilidade do estado do sistema”, que foi definida como a heurística violada pelo 

problema da rodada. 

É chegada a hora de avaliar o grau de severidade do problema. Todos os jogadores 

votaram com a carta de severidade escolhida virada para baixo. Em seguida, eles revelaram 

suas votações. Dessa vez, Amanda e Rafael votaram no grau de severidade “Grande”, 

enquanto que Matheus votou no grau de severidade “Pequeno”. Novamente, cada jogador 

argumentou para tentar convencer os demais sobre a sua escolha. Na classificação final de 

severidade, todos os jogadores votaram novamente com as cartas viradas para baixo. Depois, 

eles revelaram a votação final, em que todos votaram no grau de severidade “Grande”. 

Assim, os ganhadores da rodada foram Amanda e Rafael que receberam dois (2) 

pontos, isso porque eles conseguiram convencer o Matheus usando seus argumentos. Nenhum 

jogador desejou comprar uma renegociação. Logo, essa rodada é finalizada. 

8.4 Guia de especialização 

Esta seção apresenta a versão refinada do guia de especialização do G4NHE. Para 

a elaboração dessa versão, foram implementadas as recomendações feitas pelos participantes 

da primeira etapa da avaliação experimental (veja a seção 7.1). Ressalta-se a alteração do 

nome da segunda atividade, que se chamava “Preparar o guia das heurísticas” e passou a ser 
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nomeada como “Preparar o catálogo das heurísticas”. A seguir, a nova versão do guia de 

especialização é apresentada. 

Para que um usuário use o G4NHE com seus conjuntos de heurísticas, ele deve 

executar as atividades desse guia de especialização. A Figura 10 representa o ciclo dessas 

atividades, que são detalhadas a seguir. 

Figura 10 - Versão refinada do ciclo de atividades do guia de especialização 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

1º: Preparar as cartas de heurísticas 

Primeiramente, o usuário do G4NHE deve selecionar o conjunto de heurísticas 

para o qual a gamificação será criada. Inicialmente, ele precisa verificar a especificação 

dessas heurísticas e identificar quais informações foram utilizadas para documentar cada 

heurística. O usuário pode usar como entrada para essa atividade qualquer material que 

descreva o conjunto de heurísticas selecionado. Geralmente, as heurísticas são especificadas 

com um ID, um nome e uma definição. 

Após verificar como cada heurística é especificada, o usuário precisa criar uma 

carta de heurística para cada uma das heurísticas selecionadas. Por exemplo, a primeira 

heurística de Nielsen (1995a) é “Visibilidade do estado do sistema”. Assim, o usuário precisa 

elaborar uma carta com ID: “H1”; nome: “Visibilidade do estado do sistema”; definição: “o 
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sistema deve sempre informar os usuários sobre o que está acontecendo por meio de feedback 

(resposta às ações do usuário) compreensível e no tempo adequado”; e sem categoria. 

O desenvolvimento dessas cartas pode ser feito usando os modelos genéricos de 

cartas de heurísticas (Quadro 21), que são fornecidos no arquivo Microsoft PowerPoint 

desenvolvido para apoiar a execução dessa atividade. Este arquivo está disponível em um 

repositório online11. 

Considerando que as heurísticas escolhidas são especificadas com ID, nome e 

definição, o usuário pode usar um dos modelos genéricos que contém somente essas 

informações. O G4NHE fornece modelos de cartas contendo ícone de representação e também 

possuindo somente elementos textuais, a fim de permitir uma maior flexibilidade ao usuário, 

que poderá inserir, opcionalmente, um ícone ou figura que representa a heurística para a qual 

a carta está sendo criada. No entanto, o G4NHE não disponibiliza um repositório de ícones. 

Assim, cabe ao usuário procurar os ícones que ele deseja utilizar. 

A carta de heurística correspondente à primeira heurística de Nielsen 

(“Visibilidade do estado do sistema”) poderia ser criada de forma semelhante à carta 

apresentada no Quadro 26. 

Quadro 26 - Carta de heurística referente à primeira heurística de 

Nielsen 

 

Visibilidade do estado do sistema 
Fonte: elaborado pelo autor  

Contudo, se as heurísticas escolhidas também foram classificadas em categorias, 

o usuário pode usar um dos modelos de cartas que contém o ID, o nome, a definição e a 

categoria da heurística. Por exemplo, no conjunto de heurísticas para aplicações de e-learning 

para crianças (ALSUMAIT e AL-OSAIMI, 2009), as heurísticas são classificadas em três (3) 

                                                 
11 https://drive.google.com/drive/folders/1udKq8uzzrTJTlSGn9eLIEpBeo31Obmp-?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1udKq8uzzrTJTlSGn9eLIEpBeo31Obmp-?usp=sharing
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categorias: Heurísticas de Usabilidade de Nielsen, Heurísticas de Usabilidade para Crianças 

e Heurísticas de Usabilidade para E-learning. Assim, se o usuário desejar, ele pode usar um 

dos modelos de cartas que definem categorias para as heurísticas da sua gamificação. O uso 

das categorias é opcional e o G4NHE fornece mais de um modelo de cartas apenas para 

permitir uma maior flexibilidade e adaptabilidade às necessidades de quem cria as 

gamificações. 

Devido ao limite de tamanho das cartas, é possível que a definição de uma 

heurística não possa ser inserida completamente. Então, o usuário pode resumi-la. Isso 

significa que ele pode retirar linhas ou parte da definição, mas não deve reescrever esse texto 

com suas próprias palavras. Logo, é melhor deixar a definição completa no catálogo a ser 

feito na segunda atividade do que deixar a definição com uma letra muito pequena e ilegível. 

O futuro jogador do G4NHE poderá consultar o catálogo completo das heurísticas a qualquer 

momento no jogo. 

Após a criação de uma carta para cada heurística, o usuário terá desenvolvido as 

cartas adicionais que são necessárias para jogar a gamificação com o conjunto de heurísticas 

escolhido. É importante lembrar que um conjunto de cartas de heurísticas deve ser fornecido 

para cada jogador. Por exemplo, se você está desenvolvendo a gamificação para ser jogada 

por cinco avaliadores, então cinco conjuntos de cartas de heurísticas precisam ser 

desenvolvidos. 

2º: Preparar o catálogo das heurísticas 

Nessa atividade, o usuário deve escrever o catálogo das heurísticas a partir do 

conjunto de heurísticas escolhido para a gamificação. Esse catálogo é útil para que os 

avaliadores possam relembrar a definição das heurísticas durante as rodadas da gamificação, 

considerando que em alguns casos não é possível inserir a especificação completa das 

heurísticas nas cartas de heurísticas. Para essa atividade, o usuário pode criar um documento 

em qualquer editor de texto, contendo a especificação breve ou completa das heurísticas 

escolhidas para a especialização do G4NHE. Ele pode escrever esse documento da maneira 

como preferir, por isso, um template não é disponibilizado. 

Por exemplo, considere um conjunto de heurísticas que foram especificadas com 

ID, nome, definição e objetivos. Então, no catálogo a ser criado, o usuário deve escrever para 

cada heurística: o ID, o nome, a definição e os objetivos. Desse modo, imagine outro conjunto 

de heurísticas que foram especificadas com ID, nome, definição e informações específicas. 

Nesse caso, o catálogo a ser criado deve apresentar para cada heurística: o ID, o nome, a 
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definição e as informações específicas. Assim, o usuário deve criar o catálogo das heurísticas 

baseado em como as heurísticas selecionadas por ele foram documentas (ou especificadas). 

Do mesmo modo que as cartas de heurísticas, é importante fornecer um catálogo 

das heurísticas para cada jogador da gamificação. Por fim, é válido perceber que o material 

usado pelo usuário para criar a gamificação pode ser muito extenso, como um livro ou uma 

tese de mestrado, ou difícil de ler como uma especificação técnica. Esse catálogo apresenta a 

informação de forma mais direta e clara facilitando a consulta durante o jogo. 

3º: Seleção do conjunto de regras a serem utilizadas 

Na última atividade, o usuário precisa selecionar qual conjunto de regras será 

utilizado na gamificação. Observe que para criar uma gamificação a partir do G4NHE, o 

usuário não precisa saber os detalhes das regras em si, uma vez que elas são fornecidas como 

um conjunto pronto que não deve ser modificado. Apenas para jogar a gamificação, o usuário 

precisará entender como as regras funcionam. 

Geralmente, a Avaliação Heurística realiza a classificação de severidade dos 

problemas encontrados. No entanto, algumas pessoas adaptam esse método para realizar 

apenas uma categorização das heurísticas de usabilidade violadas, ou seja, a etapa de 

classificação de severidade não é considerada. Por esse motivo, o G4NHE disponibiliza dois 

conjuntos de regras: as regras com grau de severidade (seção 8.2.1) e as regras sem grau de 

severidade (seção 8.2.2), a fim de permitir uma maior flexibilidade e adaptabilidade para o 

usuário que está criando a gamificação. Então, o usuário deve verificar se o conjunto de 

heurísticas escolhido por ele segue o método tradicional da Avaliação Heurística ou não. 

Se o conjunto de heurísticas escolhido segue o método tradicional de 

Avaliação Heurística, aplicando a classificação de severidade, então o usuário deve 

escolher as regras com grau de severidade. Nesse caso, para concluir e poder jogar a 

gamificação, além das cartas de heurísticas criadas pelo usuário (primeira atividade), é 

necessário usar as cartas de severidade (Quadro 23), as de pontuação (Quadro 24), a de 

renegociação (Quadro 25) e a carta que equivale a uma não violação (Quadro 22). 

Contudo, se o conjunto de heurísticas escolhido não segue o método 

tradicional de Avaliação Heurística, desconsiderando a classificação de severidade, então 

o usuário deve escolher as regras sem grau de severidade. Nesse caso, para concluir e poder 

jogar a gamificação, além das cartas de heurísticas criadas pelo usuário, é necessário usar as 

cartas de pontuação, a de renegociação e a carta que equivale a uma não violação. Nessa 

opção, as cartas de severidade não são usadas. 
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Por fim, é importante saber que os outros conjuntos de cartas mencionados já 

existem, por isso, o usuário não precisa ter trabalho com eles. Esses conjuntos de cartas podem 

ser encontrados no mesmo repositório online que disponibiliza o arquivo Microsoft 

PowerPoint de criação das cartas de heurísticas. Assim, o usuário precisa apenas imprimir 

todos os conjuntos de cartas, o que pode ser feito usando os recursos que ele desejar. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou o G4NHE (Game for aNy Heuristic Evaluation), uma 

gamificação genérica para permitir a aplicação do G4H com qualquer conjunto de heurísticas 

de usabilidade. O G4H foi proposto, anteriormente, pelo autor deste trabalho com o objetivo 

principal de aumentar o engajamento e a motivação de diferentes avaliadores durante o 

processo de avaliação de IHC baseado na Avaliação Heurística, em que foram consideradas 

apenas as heurísticas de usabilidade de Nielsen. Assim, o G4NHE surge como uma 

abordagem para permitir que o G4H seja usado com qualquer conjunto de heurísticas de 

usabilidade. Os principais usuários dessa proposta são estudantes, pesquisadores e 

profissionais da área de IHC, que frequentemente aplicam a Avaliação Heurística para avaliar 

a usabilidade de sistemas interativos. É importante ressaltar que não se recomenda o uso do 

G4NHE para medir o desempenho ou as habilidades de um avaliador de IHC, ou ainda para 

promover bonificações ou remunerações adicionais em empresas, visto que isso pode 

modificar a dinâmica da gamificação. 

O G4NHE foi desenvolvido e validado em oito etapas. Primeiramente, um 

levantamento estruturado da literatura foi realizado para selecionar diferentes conjuntos de 

heurísticas de usabilidade, cuja seleção final consistiu em oito (8) conjuntos. Em seguida, 

foram identificadas características comuns e diferentes relacionadas à especificação desses 

conjuntos de heurísticas e também ao uso deles na Avaliação Heurística. A partir dessas 

características, realizou-se uma análise para verificar quais adaptações são necessárias de 

serem aplicadas na proposta original do G4H, a fim de permitir que essa gamificação possa 

ser usada com os conjuntos de heurísticas que atendem às características encontradas. Logo, 

foram propostas as soluções genéricas para as adaptações descobertas, que representam a 

proposta desse trabalho, o G4NHE. Após isso, um guia de especialização foi elaborado, a fim 

de guiar os potenciais usuários na criação de uma gamificação baseada no G4NHE (ou 

instanciação do G4NHE) a partir de qualquer conjunto de heurísticas de usabilidade. 

Para avaliar a proposta do G4NHE foram realizadas duas etapas de validação. A 

primeira delas teve o objetivo de avaliar a efetividade do guia de especialização, a fim de 

verificar se ele contém informações suficientes para guiar a criação de uma gamificação 

baseada no G4NHE. Os resultados dessa etapa indicam que os usuários tiverem interesse na 

proposta e consideraram que ela possui um bom potencial, destacando os fatores positivos 

que são fornecidos pelo G4NHE: motivação, competitividade e melhor debate sobre os 

problemas encontrados em uma Avaliação Heurística. No entanto, percebeu-se também que 
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eles tiveram dificuldade para entender e executar as atividades do guia de especialização, 

especialmente, a preparação das cartas de heurísticas e a escolha do conjunto de regras a 

serem utilizadas na gamificação. Nessa última atividade, os participantes tiveram algumas 

dúvidas relacionadas ao fato de o conjunto de heurísticas escolhido para a gamificação 

considerar a classificação de severidade ou não. 

A segunda etapa de validação teve o objetivo de avaliar a aceitação das novas 

regras propostas pelo G4NHE, que são uma adaptação das regras originais do G4H, a fim de 

permitir que a gamificação possa ser aplicada sem a etapa de classificação de severidade.  As 

descobertas mostram que o uso do G4NHE permitiu aos usuários realizarem a consolidação 

dos resultados de uma avaliação, que foi baseada apenas na categorização das heurísticas 

violadas, com maior motivação e efetividade, destacando que essa gamificação possibilita 

uma discussão mais rica sobre os problemas de usabilidade identificados. Entretanto, 

percebeu-se que as regras estabelecidas não estavam totalmente claras. Por exemplo, a regra 

de distribuição dos pontos não equilibrava o número de pontos adequados a serem distribuídos 

em cada rodada, e também não tratava o caso em que a seleção final das heurísticas violadas 

não corresponde a seleção inicial de nenhum jogador. Além disso, observou-se que os 

jogadores não se interessaram em comprar uma renegociação, o que pode ter ocorrido porque 

eles estavam mais voltados ao consenso. No entanto, é importante considerar que esse fator 

pode estar relacionado à aspectos culturais dos jogadores, como o fato deles serem estudantes 

e não possuírem um alto nível de especialidade técnica, o que pode ter deixado eles inseguros 

em contestar a avaliação dos outros jogadores/avaliadores. Assim, esses resultados podem ser 

diferentes se o mesmo teste for aplicado com usuários que possuem hábitos culturais 

diferentes. 

Finalmente, as sugestões de melhoria, que foram obtidas através da avaliação 

experimental, foram aplicadas na proposta da gamificação. Assim, gerando uma versão 

refinada do G4NHE e do seu guia de especialização. 

9.1 Limitações da pesquisa 

É importante considerar que o escopo do G4NHE se limita aos conjuntos de 

heurísticas de usabilidade. Desse modo, não foram analisados conjuntos de heurísticas 

estabelecidos para outras características de interfaces de usuário, como jogabilidade e 

acessibilidade. 
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Além disso, outras limitações podem ser notadas na execução da pesquisa. Na 

seleção dos diferentes conjuntos de heurísticas de usabilidade, os termos de busca 

estabelecidos foram baseados em opinião especializada. Contudo, o ideal seria utilizar uma 

abordagem sistemática para definir esses termos, a fim de evitar que essa decisão seja 

enviesada pela perspectiva de um único especialista. 

Na primeira etapa da avaliação experimental (validação do guia de 

especialização), o teste inicial foi executado com a participação de uma única usuária, em que 

foram aplicadas algumas modificações no guia de especialização, e em seguida, ocorreu o 

teste final com os três participantes restantes. O ideal seria aplicar a mesma versão do guia 

com todos os quatro usuários, visto que não se pode concluir fatos considerando apenas o 

ponto de vista de uma única participante. Entretanto, isso não foi possível devido à limitação 

de tempo da pesquisa e também da disponibilidade dos usuários que se voluntariaram para 

participar do teste. 

Por fim, na segunda etapa da avaliação experimental (validação das novas regras 

propostas pelo G4NHE), um dos quatro participantes não conseguiu estar presente na 

aplicação do grupo focal, assim, essa etapa do estudo foi realizada somente com os outros 

três participantes. Desse modo, os resultados referentes à aceitação das novas regras propostas 

pelo G4NHE não incluem a perspectiva do usuário que não compareceu. Assim, as 

descobertas poderiam ser melhores se tivessem envolvido a opinião e as sugestões de 

melhoria que poderiam ser feitas pelo participante ausente. 

9.2 Principais contribuições 

A principal contribuição desse trabalho é o próprio G4NHE e o seu guia de 

especialização, que juntos fornecem uma abordagem para permitir o uso do G4H com 

qualquer conjunto de heurísticas de usabilidade. Desse modo, os estudantes, pesquisadores e 

profissionais de IHC, que aplicam a Avaliação Heurística utilizando conjuntos de heurísticas 

diferentes do que foi proposto por Nielsen, também poderão aproveitar os benefícios de 

motivação e engajamento fornecidos pelo G4H. 

Por mais que o escopo do G4NHE se limite aos conjuntos de heurísticas de 

usabilidade, considera-se que essa proposta genérica possui potencial suficiente para ser 

aplicada com conjuntos de heurísticas estabelecidos para outras características de interfaces 

de usuário, como jogabilidade e acessibilidade. Contudo, essa possibilidade precisa ser 

validada através de estudos experimentais. 
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Uma contribuição secundária são as características identificadas sobre os 

diferentes conjuntos de heurísticas de usabilidade estabelecidos na literatura. Por exemplo, 

uma característica comum é que cada heurística é especificada pelo menos com ID, nome e 

definição.  

Por fim, é interessante considerar que o G4NHE juntamente com o G4H, que é a 

proposta base desse trabalho, constituem uma abordagem gamificada para consolidar os 

resultados da Avaliação Heurística. Assim, essa proposta pode ser usada em conjunto com o 

método tradicional proposto por Nielsen, a fim de melhorar a qualidade dos resultados que 

podem ser obtidos através desse método de inspeção de usabilidade. 

9.3 Trabalhos futuros 

A partir dos resultados alcançados nessa pesquisa e considerando as suas 

limitações, os trabalhos futuros pretendidos são listados a seguir: 

• Avaliar a efetividade da versão refinada do guia de especialização do G4NHE 

através de estudos empíricos, em que pode ser aplicado o mesmo 

procedimento (seção 7.1.2) estabelecido para o teste que foi executado neste 

trabalho; 

• Avaliar a aceitação das novas regras propostas pelo G4NHE através de estudos 

empíricos com a participação de usuários que possuem hábitos culturais 

diferentes, a fim de verificar como eles podem se apropriar da mecânica de 

renegociação, em que pode ser aplicado o mesmo procedimento (seção 7.2.2) 

estabelecido para o teste que foi executado neste trabalho; 

• Avaliar a aceitação de uma instância do G4NHE através de estudos empíricos, 

por exemplo, utilizando o conjunto de heurísticas HUbis, a fim de verificar se 

os benefícios de motivação e engajamento fornecidos pela proposta original 

do G4H são alcançados efetivamente pelas instâncias do G4NHE; 

• Elaborar uma representação gráfica para o cenário de uso do G4NHE (seção 

8.3), que descreve as atividades de uma rodada completa dessa gamificação. 

Essa representação pode ser feita por meio de uma figura, de um vídeo 

explicativo ou até mesmo usando um storyboard. Do mesmo modo, é 

importante criar uma representação para cada conjunto de regras do G4NHE, 

a fim de fornecer uma maneira mais simples de entender e aplicar essas regras; 
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• Conduzir uma pesquisa semelhante a que foi apresentada neste trabalho para 

identificar características comuns e diferentes sobre conjuntos de heurísticas 

de jogabilidade e acessibilidade, a fim de incluir essas características no 

G4NHE, permitindo que o seu uso não seja restrito aos conjuntos de 

heurísticas de usabilidade; 

• Expandir a proposta do G4NHE para permitir o seu uso de forma efetiva por 

usuários finais e/ou não especialistas, a fim de trazer eles para participar da 

consolidação dos resultados da Avaliação Heurística usando essa abordagem 

gamificada; 

• Desenvolver uma ferramenta digital que seja capaz de automatizar a execução 

das atividades do guia de especialização, o que envolve a preparação das cartas 

de heurísticas, a preparação do catálogo das heurísticas e a escolha do 

conjunto de regras a serem utilizadas na gamificação; 

• Por fim, é desejável transformar a proposta do G4NHE juntamente com o G4H 

em um jogo móvel multiplayer, a fim de fornecer maior imersão aos jogadores 

dessa gamificação. 
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APÊNDICE A – VERSÃO INICIAL DAS CARTAS DO G4NHE 

Modelos genéricos de cartas de heurísticas 

Cartas com ID, nome e definição 
Cartas com ID, nome, definição e 

categoria 

    

Carta com ícone Carta sem ícone Carta com ícone Carta sem ícone 

Carta de heurística para não violações 

Carta com ícone Carta sem ícone 

  

Não é um problema Não é um problema 
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Cartas de pontuação 

Cartas com ícone Cartas sem ícone 

    

Vale 1 ponto Vale 2 pontos Vale 1 ponto Vale 2 pontos 

Cartas de severidade 

Cartas com ícone 

    

Cosmético Pequeno Grande Catastrófico 

Cartas sem ícone 

    

Cosmético Pequeno Grande Catastrófico 
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Carta de renegociação 

Carta com ícone Carta sem ícone 

  

Vale 1 renegociação Vale 1 renegociação 
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APÊNDICE B – PRIMEIRA VERSÃO DA PLANILHA DE INSTANCIAÇÃO DO 

G4NHE 
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APÊNDICE C – GUIA DAS HEURÍSTICAS PARA O CONJUNTO HUBIS 

HUbis: Heurísticas de Usabilidade para Avaliar Sistemas Ubíquos 

HUbis 1 – Visibilidade do status do sistema: o sistema deve sempre fornecer um feedback 

ao usuário em resposta a uma interação realizada. Esse feedback não deve atrapalhar o usuário 

em sua atividade corrente nem sobrecarregar o usuário de informações, mas deve existir na 

forma de uma mudança perceptível em alguma das modalidades de interação da interface. 

Características: Calma, Atenção, Visualização das informações. 

HUbis 2 – Correspondência entre a aplicação e o mundo real: o sistema deve falar a língua 

do usuário, com palavras, símbolos, conceitos e interações familiares ao usuário, ao invés de 

termos orientados ao sistema. Deve-se seguir as convenções do mundo real, fazendo com que 

a informação pareça lógica e natural e atingindo facilmente o objetivo pretendido. 

Características: Familiaridade, Visualização das informações, Posicionamento dos 

Componentes, Previsibilidade, Facilidade de uso, Usabilidade. 

HUbis 3 – Controle do usuário e liberdade: o usuário deve se sentir livre para interagir ou 

não com a aplicação. Quando o usuário desejar interagir com o sistema, ele deve estar no 

controle, podendo a qualquer momento abortar uma tarefa ou desfazer uma operação e 

retornar ao estado anterior. Quando a aplicação interagir com o usuário em um determinado 

contexto, o usuário não deve se sentir obrigado a responder à interação e deve ter a opção de 

ignorá-la, de modo a manter o foco na sua atividade corrente. Todas essas ações devem estar 

claramente demarcadas no sistema e sua visualização, caso haja, deve manter o padrão em 

toda a aplicação. 

Características: Calma, Aceitabilidade, Satisfação do Usuário, Atenção, Reversibilidade. 

HUbis 4 – Consistência e padrões: as interfaces da aplicação, as entradas de dados, as 

formas de interagir ou de se adaptar ao contexto, devem ser consistentes e seguir convenções 

e padrões familiares ao usuário, para que o software possa ser entendido, aprendido e 

utilizado. 

Características: Usabilidade, Previsibilidade, Entrada de Dados, Familiaridade. 

HUbis 5 – Prevenção de erros: é preciso conhecer as situações que mais provocam erros e 

modificar as interfaces e interações para que os usuários não cometam estes erros ao interagir 

com a aplicação. Além disso, a aplicação deve ser capaz de manter seus serviços e 

desempenho sempre disponíveis quando utilizada por um ou vários usuários, em condições 

específicas ou adversas. 
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Características: Previsibilidade, Flexibilidade, Confiabilidade, Escalabilidade, Proteção, 

Disponibilidade. 

HUbis 6 – Reconhecimento ao invés de memorizar: o sistema deve minimizar a carga de 

memória do usuário quando houver um diálogo ou interação disponível, tornando os objetos, 

ações e opções disponíveis visíveis a pelo menos um dos sentidos do usuário, possibilitando 

alternativas de interações. 

Características: Visualização das informações, Usabilidade, Previsibilidade, Calma, 

Atenção. 

HUbis 7 – Flexibilidade e Eficiência do uso: a aplicação deve fornecer atalhos para acelerar 

a interação, de forma a reduzir o esforço necessário para atingir o objetivo pretendido, 

principalmente para o usuário avançado. A completude da funcionalidade precisa ser mantida 

ao utilizar atalhos ou não. Além disso, o sistema deve ser flexível, dando a possibilidade ao 

usuário de personalizar configurações de acordo com suas necessidades e experiências. 

Características: Flexibilidade, Utilidade, Eficiência, Eficácia. 

HUbis 8 – Estética e Design Minimalista: os diálogos devem conter apenas informações 

relevantes e necessárias, nem mais e nem menos. Cada unidade extra de informação em um 

diálogo compete com unidades de informação relevantes. A sequência da interação e o acesso 

aos componentes e funcionalidades devem estar disponíveis dependendo do contexto, de 

forma simples e natural. 

Características: Simplicidade, Calma, Atenção, Posicionamento dos Componentes. 

HUbis 9 – Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros: 

mensagens de erro devem ser simples e expressas em linguagem clara (sem códigos), indicar 

com precisão o problema e construtivamente sugerir uma solução. Além de textos, as 

mensagens podem ser apresentadas em outros formatos disponíveis em dispositivos móveis, 

como por exemplo, imagem, áudio, vibração. As mensagens de erro devem orientar com 

cautela o usuário, sem estressá-lo, de forma que o usuário não desista da utilização do sistema. 

Características: Simplicidade, Calma, Aceitabilidade. 

HUbis 10 – Ajuda e documentação: o ideal é que a aplicação seja tão fácil de usar (intuitiva) 

que não necessite de ajuda ou documentação. Se for necessária, a ajuda deve estar facilmente 

acessível, centrada na atividade atual do usuário. As orientações para a ajuda devem ser 

simples e objetivas. 

Características: Usabilidade, Facilidade de uso. 



 

144 

HUbis 11 – Mobilidade e dispositivos: aplicações ubíquas devem manter suas 

funcionalidades com o deslocamento físico do usuário e em dispositivos com capacidades 

diferentes. Aspectos como, rede sem fio, conexão entre dispositivos, tamanho da tela, 

capacidade de hardware e capacidade de energia limitadas são fatores que a aplicação precisa 

levar em consideração para se ajustar durante o uso, sem causar transtornos pra o usuário. 

Características: Capacidade do Dispositivo, Capacidade da Rede, Interconectividade, 

Mobilidade. 

HUbis 12 – Privacidade e Segurança: a aplicação deve ser capaz de manter as informações 

salvas e protegidas, de forma que não haja risco de danos em um contexto de uso específico. 

As informações devem ser transportadas e armazenadas de forma segura, assim como os 

controles de acesso da aplicação. 

Características: Privacidade, Proteção, Segurança, Confiança. 

HUbis 13 – Invisibilidade e Transparência: o sistema deve ser capaz de esconder 

componentes computacionais para que os usuários não se preocupem com eles. As interações 

devem acontecer através de interfaces naturais. 

Características: Transparência, Previsibilidade. 

HUbis 14 – Sensibilidade ao contexto e interfaces adaptativas: a aplicação ubíqua deve 

reagir de acordo com o contexto do usuário, o contexto temporal e o contexto do dispositivo. 

Interfaces devem se adaptar a esses contextos e trazer apenas informações relevantes de forma 

a facilitar o uso do sistema. 

Características: Sensibilidade ao contexto, Adaptação, Facilidade de uso. 

HUbis 15 – Sensores e entradas de dados: deve ser verificado se a entrada de dados, seja 

dada pelo usuário ou captada através de sensores, está sendo eficaz e acontecendo de forma 

natural para o usuário. A aplicação deve funcionar corretamente na presença de entradas 

inválidas ou condições ambientais estressantes. 

Características: Entrada de Dados, Robustez. 

Fonte: elaborado pelo autor com base em (ROCHA, 2017) 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UTILIZADO NA PRIMEIRA ETAPA DA AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL 

Participante: _____________________________________ 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa para avaliar uma gamificação genérica, desenvolvida 

no formato de um jogo de cartas, intitulada G4NHE – Game for aNy Heuristic Evaluation, conduzida pela equipe 

de pesquisadores: José Cezar Junior de Souza Filho, Paulyne Matthews Jucá, Ingrid Teixeira Monteiro e Andréia 

Libório Sampaio. Esta pesquisa tem como o objetivo avaliar se os participantes conseguem criar uma nova 

gamificação a partir da proposta do G4NHE. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

Esta pesquisa não oferece risco algum ao participante, pois será confidencial e todos os dados obtidos serão 

guardados somente até o fim desta pesquisa. Sua identificação como participante não será revelada. O participante 

não terá de arcar com despesas, nem gastos, não havendo nenhuma forma possível para isso. 

Sua participação nesta pesquisa consiste em gerar as cartas para a nova gamificação, seguindo os modelos 

genéricos do G4NHE; escrever um documento contendo a especificação de um conjunto de heurísticas de 

usabilidade a ser fornecido; e escolher a sequência das atividades (passos) para a nova gamificação. Inicialmente, 

alguns conceitos serão explicados para melhor entendimento. Ao final, será realizada uma entrevista para coleta 

de opiniões. Toda a atividade será grava em áudio. Estima-se que sua participação durará entre 1h e 1h30min. 

Caso você concorde em participar da pesquisa, por favor, assine no final deste documento. 

_________ 

Declaro que entendi os objetivos, risco e benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que concordo em 

participar. 

Quixadá, _____ de _______________ de ______. 

Assinatura do participante: ___________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): _______________________________ 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE PERFIL APLICADO COM OS ESTUDANTES 

DE IHC NA PRIMEIRA ETAPA DA AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL 

Dados pessoais 

1. Curso: _____________________________ 

2. Semestre: __________________________ 

Experiência 

1. Você cursou a disciplina de IHC? Se sim, quando? __________ 

2. Você cursou a disciplina de Avaliação da IHC? Se sim, quando? __________  

3. Qual sua experiência com Avaliação Heurística? 

a. Não lembro mais de nada 

b. Lembro vagamente do que foi dado em aula 

c. Foi um dos métodos de avaliação mais interessantes 

d. Realizei Avaliação Heurística em outras situações fora das disciplinas 

e. Outro: ___________________________________________________ 

4. De 0 a 10, o quanto você sabe sobre Avaliação Heurística? ________________ 

5. Qual sua experiência com gamificação? 

a. Este é o meu primeiro contato com o tema 

b. Fiz curso sobre a técnica 

c. Usei a técnica em um ou mais projetos 

d. Outro: __________________________________________________ 

De 0 a 10, o quanto você sabe sobre gamificação? ______________________ 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DE PERFIL APLICADO COM OS 

ESPECIALISTAS EM IHC NA PRIMEIRA ETAPA DA AVALIAÇÃO 

EXPERIMENTAL 

Dados pessoais 

1. Você lecionou disciplinas relacionas à IHC? Se sim, quais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Experiência 

1. Qual sua experiência com Avaliação Heurística? 

a. Vi apenas quando era aluno(a) de graduação ou pós-graduação 

b. Usei em projetos/pesquisas acadêmicas (TCC, mestrado, doutorado) 

c. Usei em projetos/pesquisas da indústria 

d. Ensinei o método em pelo menos uma disciplina 

e. Usei uma extensão do método, por exemplo, com heurísticas especializadas 

f. Participei da criação de novas heurísticas para domínios específicos 

g. Outro: ________________________________________________________ 

2. De 0 a 10, o quanto você sabe sobre Avaliação Heurística? ____________ 

3. Qual sua experiência com gamificação? 

a. Este é o meu primeiro contato com o tema 

b. Fiz curso ou disciplina sobre a técnica 

c. Usei em projetos/pesquisas acadêmicas (TCC, mestrado, doutorado) 

d. Usei em projetos/pesquisas da indústria 

e. Outro: _______________________________________________________ 

4. De 0 a 10, o quanto você sabe sobre gamificação? ____________ 
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APÊNDICE G – PRIMEIRA VERSÃO DO GUIA DE ESPECIALIZAÇÃO 

PREPARADO PARA A PRIMEIRA ETAPA DA AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL 

O G4NHE (Game for aNy Heuristic Evaluation) é uma gamificação genérica 

criada para o método de Avaliação Heurística, a fim de motivar e engajar os avaliadores 

durante a atividade de consolidação dos resultados da avaliação, permitindo que eles possuam 

um maior consenso sobre a avaliação final. O propósito dessa gamificação genérica é permitir 

que estudantes, pesquisadores e profissionais de IHC possam criar uma nova gamificação 

baseada no G4NHE a partir de qualquer conjunto de heurísticas de usabilidade, assim, 

gamificando qualquer aplicação da Avaliação Heurística. 

Este guia de especialização descreve os passos necessários para criar uma 

especialização do G4NHE a partir de um conjunto de heurísticas de usabilidade. No total, são 

três passos, que são representados na figura abaixo. 

 

1º: Desenvolver as cartas de heurísticas 

Primeiramente, você deve criar uma carta de heurística para cada uma das 

heurísticas propostas pelo conjunto de heurísticas escolhido. Você pode desenvolver essas 

cartas usando os modelos genéricos fornecidos no arquivo PowerPoint. 



 

149 

Se as heurísticas escolhidas são especificadas com ID, nome e definição, você 

pode usar um dos modelos de cartas apresentados abaixo, que contém somente essas 

informações. 

  

Contudo, se as heurísticas escolhidas também foram classificadas em categorias, 

você pode usar um dos modelos de cartas mostrados a seguir, que contém o ID, nome, 

definição e categoria da heurística. 

  

Após a criação de uma carta para cada heurística, você terá desenvolvido as cartas 

adicionais que são necessárias para jogar a gamificação com o conjunto de heurísticas 

escolhido. É importante lembrar que um conjunto de cartas de heurísticas deve ser fornecido 

para cada jogador. Por exemplo, se você está desenvolvendo a gamificação para ser jogada 

por cinco avaliadores, então cinco conjuntos de cartas de heurísticas precisam ser 

desenvolvidos. Nesse experimento, considere que você está desenvolvendo os itens apenas 

para si.  

2º: Desenvolver o guia das heurísticas 

Nesse passo, você deve escrever o guia das heurísticas considerando o conjunto 

de heurísticas escolhido. Esse guia é útil para que os avaliadores possam relembrar a definição 

das heurísticas durante as rodadas da gamificação. Para isso, você pode criar um documento 
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em qualquer editor de texto, contendo a especificação breve ou completa das heurísticas 

escolhidas para a especialização do G4NHE. Por exemplo, considere que as heurísticas foram 

especificadas com ID, nome, definição e objetivos. Então, no documento a ser criado, você 

deve escrever para cada heurística: o seu ID, nome, definição e os objetivos. Assim como as 

cartas de heurísticas, é importante fornecer um guia das heurísticas para cada jogador da 

gamificação. 

3º: Seleção do ciclo de atividade 

No último passo, você precisa selecionar qual ciclo de atividade será utilizado na 

gamificação, que contém as regras, a sequência de passos do jogo e os itens que são usados 

em cada uma delas. Os dois ciclos existentes podem ser consultados nos arquivos 

disponibilizados a você.  

Se a Avaliação Heurística, a ser executada com as heurísticas escolhidas, realiza 

a etapa de classificação de severidade utilizando a escala de Nielsen, então você deve escolher 

o ciclo de atividade padrão. Nesse caso, para concluir e poder jogar a gamificação, além das 

cartas de heurísticas que você criou, é necessário usar as cartas de severidade, as de pontuação 

e a carta de heurística que equivale a uma não violação. Nessa opção, você não deve usar a 

carta de renegociação. 

Entretanto, se o método de Avaliação Heurística for aplicado sem a classificação 

de severidade, você deve escolher o ciclo de atividade adaptado para excluir a etapa de 

classificação de severidade. Nesse caso, para concluir e poder jogar a gamificação, além das 

cartas de heurísticas que você criou, é necessário usar a carta de “Vale 1 ponto”, a carta de 

heurística que equivale a uma não violação e a carta de renegociação. Nessa opção, você não 

deve usar as cartas de severidade e a carta de “Vale 2 pontos”. 
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APÊNDICE H – CENÁRIO DE USO UTILIZADO NA SEGUNDA ETAPA DA 

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL 

 

Cenário 

Pedro e Débora são entusiastas da fotografia e decidiram abrir um estúdio. Devido às reformas 

que estão acontecendo, eles não tiveram tempo de sair para procurar a primeira câmera que 

utilizarão, por isso estão planejando comprar pela internet. Um colega deles já usou o Mercado 

Livre e recomendou o site. 

Eles não querem gastar mais do que 2.000 reais e gostariam de comprar uma câmera nova. Eles 

ouviram falar que as câmeras Canon são as melhores, mas por ser a primeira câmera 

profissional, eles ainda não entendem detalhadamente o assunto. 

Pedro acessa o site, procura as câmeras disponíveis e escolhe a câmera em função do preço do 

produto, do preço e prazo do frete e dos dados do vendedor. 

 

Passos executados durante a interação  

1. Acessar o site do Mercado Livre: http://www.mercadolivre.com.br/ 

2. Acessar o link “Câmeras e Acessórios” da seção “Categorias populares”, na parte 

central/inferior da página inicial.  

3. Acessar o link “Câmeras Digitais” na lista de categorias apresentada à esquerda.  

4. Acimas das câmeras, são exibidas as marcas disponíveis para filtrar. Selecione “Canon”. 

5. No lado esquerdo da tela, são exibidas outras opções para filtrar os resultados da categoria 

selecionada. Na área “Condição”, clique em “Novo”. Na área “Preço”, clique em “Até 

R$2.000,00”. Por fim, na área “Mais especificações”, clique em “Melhores vendedores”. 

6. Observar as câmeras encontradas de acordo com os filtros.  

7. Acessar o link de um dos resultados obtidos que não possua frete grátis.  

8. Acessar o link para calcular o frete ao lado da foto do produto. Usar o CEP 63903-355. 

9. Observar a página do anúncio. 

  

http://www.mercadolivre.com.br/
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APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UTILIZADO NA SEGUNDA ETAPA DA AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL 

Participante: _____________________________________ 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa para avaliar as regras de um jogo de cartas intitulado 

G4NHE (Game for aNy Heuristic Evaluation), conduzida pela equipe de pesquisadores, José Cezar Junior de 

Souza Filho, Paulyne Matthews Jucá e Ingrid Teixeira Monteiro. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a 

recepção do jogo pelos participantes. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

Esta pesquisa não oferece risco algum ao participante, pois será confidencial e todos os dados obtidos serão 

guardados somente até o fim desta pesquisa. Sua identificação como participante não será revelada. O participante 

não terá de arcar com despesas, nem gastos, não havendo nenhuma forma possível para isso. 

Sua participação nesta pesquisa consiste em realizar individualmente a inspeção de um site pré-estabelecido, 

associando os problemas encontrados às Heurísticas de Usabilidade de Nielsen; reunir-se com outros participantes 

para discutir sobre as heurísticas violadas encontradas durante a inspeção individual. Essa discussão acontecerá 

em forma de jogos, usando as cartas e regras do G4NHE. Ao final, será realizado um grupo focal para a coleta de 

opiniões. A partir do início do jogo as atividades serão gravadas em áudio. Estima-se que sua participação durará 

entre 1h30 e 2h. 

Caso você concorde em participar da pesquisa, por favor, assine no final deste documento. 

_________ 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que concordo em 

participar. 

Quixadá, _____ de _______________ de ______. 

Assinatura do participante: ___________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): _______________________________ 
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APÊNDICE J – QUESTIONÁRIO DE PERFIL APLICADO COM OS ESTUDANTES 

DE IHC NA SEGUNDA ETAPA DA AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL 

Dados pessoais 

1. Nome: _________________ 

2. Curso: _________________ 

3. Semestre: ______________ 

Experiência 

1. Qual disciplina você cursou? Quando?  

(Ex: 2017.2) 

a. IHC: ________ 

b. Avaliação da IHC: __________ 

 

2. Qual sua experiência com Avaliação Heurística ou Heurísticas de Usabilidade? 

a. Não lembro mais de nada 

b. Lembro vagamente do que foi dado em aula 

c. Foi um dos métodos de avaliação mais interessantes 

d. Apliquei o método em outras situações fora das disciplinas. 

e. Outro: ___________________________________________________ 

 

3. De 0 a 10, o quanto você sabe sobre Avaliação Heurística ou Heurísticas de 

Usabilidade? ________________ 
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APÊNDICE K – PLANILHA DE RELATO DOS PROBLEMAS UTILIZADA NA 

SEGUNDA ETAPA DA AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL 

 

 

  

# Local Descrição Heurística(s) # Heurísticas

1 Formulário de cadastro Falta a indicação dos campos obrigatórios Prevenção de erros 1 Visibilidade do status do sistema

2 2
Mapeamento entre o mundo real e o 

sistema

3 3 Controle e liberdade do usuário

4 4 Uso de padrões e consistência

5 5 Prevenção de erros

6 6 Reconhecimento ao invés de memorização

7 7 Eficiência de uso e flexibilidade

8 8 Estética e design minimalista

9 9
Ajudar os usuários com reconhecimento, 

diagnóstico e recuperação de erros

10 10 Ajuda e documentação
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ANEXO A – TRECHO DO DOCUMENTO DE RELATO DOS PROBLEMAS 

ENCONTRADOS NA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA USANDO AS HUBIS 

 

Para cada problema, reportar: 
1. Local onde ocorre; 
2. Severidade (1 a 4); 
3. Descrição. 

Severidades: 
1 - Problema estético: não precisa ser reparado, a menos que haja tempo extra no projeto. 
2 - Problema Pequeno: deve ser resolvido, com baixa prioridade. 
3 - Problema Grande: é importante repará-lo. Deve ser resolvido com alta prioridade. 
4 - Problema Catastrófico: é imperativo repará-lo antes do lançamento do produto. 

Descrição do Problema 

Nome da Heurística   

Local onde ocorre   

Severidade   

Descrição   

Nome da Heurística   

Local onde ocorre   

Severidade   

Descrição   

Fonte: (ROCHA, 2017) 

 


