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CAPITULO 10 

PROJETO DE INTERFACE 

COM O USUÁRIO 

Uma interface com o usuário é a parte do sistema com a qual os usuários interagem. Incluem as 

exibições de tela que proporcionam a navegação pelo sistema, as telas e os formulários que 

captam dados e os relatórios que o sistema produz (em papel, na Web ou por meio de outra mídia). 

Este capítulo apresenta os princípios e processos básicos do projeto de interface e discute como 

projetar a estrutura e os padrões da interface. 

OBJETIVOS  

• Compreender diversos princípios fundamentais do projeto de interface com o usuário. 
• Compreender o processo do projeto de interface com o usuário. 
• Compreender como projetar a estrutura da interface com o usuário. 
• Compreender como projetar os padrões da interface com o usuário. 
• Ser capaz de projetar a interface com o usuário. 
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INTRODUÇÃO  

O projeto de interface é o processo pelo qual definimos como o sistema interagirá com as entida
des externas (p. ex., clientes, fornecedores, outros sistemas). Neste capítulo, enfocaremos o pro
jeto de interfaces com o usuário, mas é importante lembrar também que às vezes há interfaces de 
sistemas que trocam informações com outros sistemas (p. ex., no caso da CD Selections, o siste
ma de Internet deve trocar dados com o sistema de pedidos especiais e com o sistema de reservas). 
As interfaces com sistemas normalmente são projetadas como parte de um trabalho de integração 
de sistemas. Elas são definidas em termos gerais como parte do diagrama de relacionamento de 
entidades (ERD) físico e nos requisitos não-funcionais (requisitos operacionais), e são projetadas 
detalhadamente durante o projeto de armazenagem de dados (veja o Capítulo 11) e o projeto do 
programa (veja o Capítulo 12). 

O projeto de interface com o usuário define a maneira como os usuários interagirão com o sis
tema e a natureza das entradas e saídas que o sistema aceita e produz. A interface com o usuário 
abrange três partes fundamentais. A primeira é o mecanismo de navegação, a maneira como os 
usuários fornecem instruções ao sistema e instruem o que fazer (p. ex., botões, menus). A segunda 
é o mecanismo de entrada, a maneira como o sistema capta as informações (p. ex., formulários 
para adicionar novos clientes). A terceira é o mecanismo de saída, a maneira como o sistema for
nece informações ao usuário ou a outros sistemas (p. ex., relatórios, páginas da Web). Cada uma 
dessas partes é conceitualmente diferente, mas todas são estreitamente entrelaçadas: todas as exi
bições de computador contêm mecanismos de navegação, e a maioria contém mecanismos de 
entrada e de saída. 

Este capítulo apresenta primeiro diversos princípios fundamentais de projeto e proporciona uma 
visão geral do processo de projeto da interface com o usuário. Depois, proporciona uma visão geral 
dos componentes de navegação, entrada e saída que são usados no projeto de interface. Este capí
tulo enfoca o projeto de interfaces baseadas na Web e as interfaces gráficas com o usuário (GUI, 
graphical user interface) que usam janelas, menus, ícones e um mouse (p. ex., Windows, 
Macintosh).1 Embora as interfaces baseadas em texto ainda sejam usadas com muita freqüência 
em mainframes e sistemas UNIX, as GUIs provavelmente são os tipos de interfaces mais comuns 
que você usará, exceto possivelmente em relatórios impressos.2 

PRINCÍPIOS PARA 0 PROJETO DE INTERFACE COM 0 USUÁRIO 

Sob muitos aspectos, o projeto de interface com o usuário é uma arte. A meta é tornar a interface 
agradável aos olhos e simples de usar, reduzindo ao mesmo tempo a necessidade de os usuários se 
empenharem muito para realizar suas tarefas. O sistema nunca é um fim por si só, é simplesmente 
um meio de levar adiante o negócio da empresa. 

Achamos que o maior problema que os projetistas experientes enfrentam é utilizar o espaço de 
forma eficiente. Para simplificar, normalmente há muito mais informações que precisam ser apre
sentadas em uma tela, relatório ou formulário do que aquelas que poderiam ser ajustadas adequa
damente no espaço disponível. Os analistas devem contrabalançar a necessidade de simplicidade 
e aparência agradável com a necessidade de apresentar as informações por meio de diversas pági
nas ou telas, o que reduz a simplicidade. Nesta seção, discutiremos alguns princípios fundamen
tais do projeto de interface, o que é comum para os projetos de navegação, de entrada e de saída3 

(Figura 10-1). 

'Muitas pessoas atribuem a origem das interfaces GUI à Apple ou à Microsoft. Algumas pessoas sabem que a Microsoft 
copiou da Apple, que por sua vez "usurpou" toda a idéia de um sistema desenvolvido no Xerox Paio Alto Research Center 
(PARC) nos anos 1970. Muito poucos sabem que o sistema da Xerox estava baseado em um sistema desenvolvido por 
Doug Englebart, de Standford, que foi demonstrado pela primeira vez na Western Computer Conference em 1968. Mais 
ou menos na mesma época, Doug também inventou o mouse, a videoconferência por computador, o groupware e uma 
série de outras coisas que agora fazem parte de nossa rotina. Doug é uma lenda na comunidade de ciência da computação 
e recebeu muitos prêmios, mas é relativamente desconhecido do público em geral. 
2Um bom livro para consultar sobre projeto de GUI é GUI Design Handbook, de Susan Fowler, New York: McGraw-Hill, 
1998. 
3Um bom livro para consultar sobre projeto de interfaces é GUI Design Essentials, de Susan Weinschenk, Pamela Jamar 
e Sarah Yeo, New York: John Wiley & Sons, 1997. 
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O primeiro elemento de projeto é o layout básico da tela, formulário ou relatório. A maioria dos 
softwares projetados para computadores pessoais segue a abordagem do Windows ou do Macintosh 
padrão para o projeto de tela. A tela é dividida em três caixas. A caixa superior é a área de nave
gação, pela qual o usuário transmite comandos para navegar pelo sistema. A caixa inferior é a 
área de status, que exibe informações sobre o que o usuário está fazendo. A caixa do meio — e 
maior — é usada para exibir relatórios e formulários atuais de entrada de dados. 

Em muitos casos (particularmente na Web), diversas áreas de layout são usadas. A Figura 
10-2 mostra uma tela com cinco áreas de navegação, cada uma das quais organizada para oferecer 
funções e navegação diferentes dentro de partes diferentes do sistema. A área superior oferece a 
navegação-padrão do Internet Explorer e controles de comandos que alteram o conteúdo de todo 
o sistema. A área de navegação, na extremidade esquerda, navega entre seções e altera todos os 
conteúdos à sua direita. As outras duas áreas de navegação de seção, nas partes superior e inferior 
da página, oferecem outras maneiras de navegar entre as seções. O conteúdo no meio da página 
exibe os resultados (especificamente, um relatório sobre um livro) e fornece navegação adicional 
dentro da página sobre esse livro. 

Esse uso de diversas áreas de layout de navegação também é aplicado às entradas e às saídas. 
Áreas de dados em relatórios e formulários freqüentemente são subdivididas em subáreas, cada 
uma das quais é usada para tipos diferentes de informações. Essas áreas são quase sempre de for
ma retangular, embora às vezes espaços restritos requeiram formas diferentes. Entretanto, as mar
gens nas extremidades da tela devem ser consistentes. Cada área no relatório ou formulário é pro
jetada para armazenar informações diferentes. Por exemplo, em um formulário de pedido (ou re
latório de pedido) uma parte pode ser usada para as informações sobre o cliente (nome, endereço), 
outra parte para as informações sobre o pedido em geral e uma outra parte para os detalhes sobre 
o pedido (p. ex., quantas unidades de quais itens e a que preço unitário). Cada área é independente 
para que as informações em uma área não sejam executadas em outra. 

As áreas e informações em outras áreas devem ter um fluxo intuitivo natural, para minimizar 
os movimentos dos usuários de uma área para outra. As pessoas em nações ocidentais (Estados 
Unidos, Canadá, México, por exemplo) tendem a ler de cima para baixo, da esquerda para a direi
ta, assim as informações correspondentes devem ser dispostas nessa ordem (p. ex., linhas de en
dereço, seguidas pela cidade, estado/província e, em seguida, o CEP). Às vezes a seqüência está 
em ordem cronológica ou vai do geral para o mais específico ou, ainda, do uso mais freqüente 

Descrição 

A interface deve ser uma série de áreas na tela usadas consistentemente para diferentes propósitos — 
por exemplo, uma área na parte superior para comandos e navegação, uma área central para 
entrada e saída de informações e uma área na parte inferior para informações sobre o status. 

Os usuários sempre devem estar cientes de onde eles estão no sistema e quais informações estão 
sendo exibidas. 

As interfaces devem ser funcionais e atraentes para os usuários por meio do uso cuidadoso de 
espaços em branco, cores e tipos de letras. Normalmente há um equilíbrio entre incluir espaços em 
branco suficientes para tornar agradável a aparência da interface sem perder muito espaço 
daquelas informações importantes que não se encaixam na tela. 

Embora a facilidade de uso e a facilidade de aprendizagem freqüentemente levem a decisões de 
projeto semelhantes, às vezes há uma troca entre as duas. Os usuários de softwares que são 
iniciantes ou esporádicos preferirão a facilidade de aprendizagem, enquanto os usuários assíduos 
preferirão a facilidade de uso. 

A consistência no projeto da interface permite aos usuários prever o que acontecerá antes de 
executar uma função. E um dos elementos mais importantes para facilitar a aprendizagem e o uso, 
além de respeitar a estética. 

A interface deve ser simples de usar. A maioria dos projetistas planeja não ter mais do que três 
cliques do mouse a partir do menu inicial, até os usuários executarem a tarefa. 
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Informações sobre o Paciente 

Nome do Paciente 

Primeiro Nome: 

Sobrenome: 

Endereço 

Rua: 

Cidade: 

Estado/Municipio: 

CEP: 

Telefone Residencial 

Telefone Comercial: 

Celular: 

informações sobre o Paciente 

Médico: 

Primeiro Nome 

Sobrenome: 

Rua 

Cidade: 

Estado/Município: 

CEP: 

Telefone Comercial: 

(a) Fluxo Vertical 

Nome do Paciente 

'rimeiro Nome: Sobrenome: 

Rua: Cidade: 

Telefone Residencial: Telefone Comercial: 

Estado/Município: CEP: 

Celular: 

Médico: 

Primeiro Nome: 

Telefone Residencial: 

FIGURA 1 0 - 3 
Fluxo entre as Seções da Interface 

Sobrenome: 

Rua: Cidade: Estado/Município: CEP: 

(b) Fluxo Horizontal 
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para o uso menos freqüente. Em qualquer situação, antes que as áreas sejam colocadas em um 
formulário ou relatório, os analistas devem ter uma compreensão clara de qual disposição faz mais 
sentido para a forma como o formulário ou relatório será usado. O fluxo entre as seções também 
deve ser consistente, horizontal ou vertical (Figura 10-3). De preferência, as áreas permanecerão 
consistentes em tamanho, forma e disposição para os formulários usados para entrar com infor
mações (em papel ou em uma tela) e para os relatórios usados para apresentá-las. 

Consciência do Conteúdo 

A consciência do conteúdo se refere à capacidade de uma interface dar ciência ao usuário das 
informações nela contidas com o mínimo de esforço por parte do usuário. Todas as partes da in
terface, da navegação, da entrada e da saída devem fornecer a máxima consciência possível do 
conteúdo, mas isso é particularmente importante para formulários ou relatórios que sejam usados 
de forma rápida ou sem muita regularidade (p. ex., um Web site). 

A consciência do conteúdo é aplicada à interface em geral. Todas as interfaces devem apresen
tar títulos (na moldura da tela, por exemplo). Os menus devem mostrar onde o usuário está e, se 
possível, de onde ele veio para chegar onde está. Por exemplo, na Figura 10-2 a linha abaixo da 
área de navegação da seção superior mostra que o usuário navegou da página inicial da Wiley 
para a seção de ciência da computação, para a seção de redes, para a seção de redes gerais e, em 
seguida, para este livro específico. 

A consciência do conteúdo também é aplicada às áreas em formulários e relatórios. Todas as 
áreas devem estar claras e bem definidas (com títulos, se o espaço permitir) para facilitar aos usu
ários a visualização de informações em qualquer área. Nesse caso, os usuários podem localizar de 
modo rápido a parte do formulário ou relatório que possivelmente contenha as informações de 
que precisam. Às vezes, as áreas são marcadas usando-se linhas, cores ou títulos (p. ex., a área de 
seção na Figura 10-2); em outros casos, as áreas são apenas implícitas (p. ex., os controles de página 
na parte inferior da Figura 10-2). 

A consciência do conteúdo também é aplicada a campos dentro de cada área. Os campos são 
elementos individuais de dados que podem ser de entrada ou saída. Os rótulos dos campos que os 
identificam na interface devem ser curtos e específicos — objetivos que freqüentemente são di
vergentes. Não deve haver nenhuma dúvida quanto ao formato das informações nos campos, seja 
para a entrada de dados ou para a exibição. Por exemplo, a data 10/5/02 tem significados diferen
tes caso você esteja nos Estados Unidos (5 de outubro de 2002) ou no Canadá (10 de maio de 
2002). Qualquer campo que possa gerar dúvida ou diversas interpretações deve oferecer esclare
cimentos explícitos. 

A consciência do conteúdo também é aplicada às informações que um formulário ou relatório 
contém. Em geral todos os relatórios devem ter uma data de preparação (especificamente, a data da 
impressão ou a data em que os dados foram fornecidos) para que a época das informações fique 
evidente. Da mesma forma, todos os formulários e softwares reproduzidos devem oferecer números 
de versões para que usuários, analistas e programadores possam identificar materiais obsoletos. 

A Figura 10-4, um formulário da Universidade da Geórgia, ilustra o agrupamento lógico de 
campos em áreas com uma caixa explícita (parte superior esquerda), assim como uma área implí
cita sem nenhuma caixa (parte inferior esquerda). Os campos de endereço na área de endereçamento 
fluem em uma ordem clara e natural. Os rótulos dos campos são curtos onde é possível (veja a 
parte superior esquerda), mas longos onde mais informações são necessárias para evitar má inter
pretação (veja a parte inferior esquerda). 

Estética 

A estética refere-se a projetar interfaces que sejam agradáveis aos olhos. As interfaces não têm de 
ser obras de arte, mas precisam ser funcionais e despertar interesse em usá-las. Na maioria dos 
casos "menos é mais", o que significa dizer que um projeto simples e básico é o melhor. 

O espaço em geral é importantíssimo em formulários e relatórios, e freqüentemente há a tenta
ção de espremer tantas informações quanto possível em uma página ou uma tela. Infelizmente, 
isso pode tornar um formulário ou relatório tão desagradável que os usuários não queiram usá-lo. 
Em geral, todos os formulários e relatórios precisam de uma quantidade mínima de espaço em 
branco que é intencionalmente deixado em branco. 



Qual toi a sua primeira reação ao olhar para a Figura 10-4? Esse e o formulário mais desagra
dável da Universidade da Geórgia, de acordo com os membros do quadro funcional. Sua densida
de é muito alta; tem muitas informações acondicionadas em um espaço muito pequeno, com pou
cos espaços em branco. Embora possa ser eficiente na economia de papel, ao usar uma página em 
vez de duas, para muitos usuários ele não é eficaz. 

Normalmente os usuários iniciantes ou esporádicos de uma interface, em uma tela ou em pa
pel, preferem interfaces com baixa densidade, com uma densidade de menos de 50% (isto é, me
nos de 50% da interface ocupados por informações). Os usuários mais experientes preferem den
sidades mais altas, chegando às vezes a 90% de ocupação, porque sabem onde as informações 
estão localizadas e a alta densidade reduz a quantidade de movimentos físicos pela interface. Sus
peitamos que o formulário na Figura 10-4 foi projetado para funcionários experientes no departa
mento de pessoal, que o utilizam diariamente, e não para funcionários administrativos nos depar
tamentos acadêmicos, com menos experiência e que usam o formulário apenas algumas vezes por 
ano. 

O projeto do texto é igualmente importante. Como regra geral, todo texto deve estar na mesma 
fonte e mais ou menos do mesmo tamanho. As fontes não devem ser menores que 8 pontos, mas 
um mínimo de 10 pontos é preferível, particularmente se a interface será usada por pessoas ido
sas. As alterações no tamanho da fonte são usadas para indicar mudanças no tipo de informações 
que são apresentadas (p. ex., títulos, indicadores de status). Em geral, itálicos e sublinhados de
vem ser evitados, porque dificultam a leitura. 

As fontes com serifa (ou seja, aquelas que têm letras com ornamentos ou prolongamentos, como 
a Times Roman) são mais legíveis para relatórios impressos, particularmente para letras peque
nas. As fontes sem serifa (especificamente, aquelas sem ornamentos, como a Helvetica ou Arial) 
são mais legíveis para telas de computadores, e são usadas freqüentemente para títulos de relató
rios impressos. Nunca use todas as letras maiúsculas, exceto eventualmente para títulos — textos 
com todas as letras maiúsculas "gritam", e são difíceis de ler. 

As cores e os padrões devem ser usados cuidadosamente e de forma moderada, e apenas quan
do servirem a um propósito. Quase 10% dos homens são incapazes de perceber cores, assim o uso 
inadequado de cores pode prejudicar a capacidade de perceber informações. Um giro rápido pela 
Web demonstrará os problemas causados pelo uso indiscriminado de cores e padrões. Lembre-se, 
o objetivo é a legibilidade fluente e agradável, não artística; as cores e os padrões devem ser usa
dos para realçar a mensagem, não encobri-la. As cores são usadas com mais eficiência para sepa
rar e classificar itens, como para destacar a diferença entre título e texto normal ou realçar infor
mações importantes. Portanto, devem ser usadas cores de alto contraste (p. ex., preto e branco). 
Em geral, o texto em preto sobre um plano de fundo branco é o mais legível, com o azul sobre o 
vermelho sendo o menos legível. (A maioria dos especialistas concorda que os padrões de plano 
de fundo em página Web devem ser evitados.) As cores têm sido mostradas para simular emoção, 
com o vermelho provocando intensa emoção (p. ex., raiva) e o azul provocando emoções frias (p. 
ex., sonolência). 

Experiência do Usuário 

Há dois tipos de usuários para a maioria dos sistemas informatizados: aqueles com experiência e 
os sem experiência. As interfaces devem ser projetadas para os dois tipos de usuários. Os usuários 
iniciantes em geral estão mais preocupados com ^facilidade de aprendizagem, com a rapidez com 
que eles podem aprender novos sistemas. Os usuários experientes normalmente estão preocupa
dos com a facilidade de uso, com a rapidez com que eles poderão usar o sistema, uma vez que 
tenham aprendido a usá-lo. Freqüentemente essas duas preocupações são complementares e le
vam a decisões de projeto similares, mas às vezes há trocas. Os iniciantes, por exemplo, em geral 
preferem menus que mostrem todas as funções disponíveis do sistema, porque facilitam a apren
dizagem. Os especialistas, por outro lado, às vezes preferem menos menus que reúnam as funções 
usadas com mais freqüência. 

Os sistemas que acabarão sendo utilizados por muitas pessoas todos os dias provavelmente serão 
usados por uma maioria de usuários especialistas (p. ex., o sistema de entrada de dados de pedi
dos). Embora as interfaces devam tentar equilibrar a facilidade de uso com a facilidade de apren
dizagem, esses tipos de sistemas devem enfatizar mais a facilidade de uso. Os usuários devem 
poder acessar rapidamente as funções mais empregadas, com pouca necessidade de digitação ou 
com um pequeno número de seleções de menu. 
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Em vários outros sistemas (p. ex., sistemas de suporte de decisão), a maior parte das pessoas 
permanecerá como usuários ocasionais durante todo o tempo de vida do sistema. Nesse caso, pode 
ser dada maior ênfase à facilidade de aprendizagem em vez de à facilidade de uso. 

Embora a facilidade de aprendizagem e a facilidade de uso freqüentemente andem lado a lado, 
às vezes isso não acontece. A pesquisa mostra que os usuários especialistas e iniciantes têm requi
sitos e padrões de comportamento diferentes em alguns casos. Por exemplo, os iniciantes virtual
mente nunca examinam a área inferior de uma tela que apresenta as informações de status, mas os 
especialistas consultam a barra de status quando precisam de informações. A maioria dos siste
mas deve ser projetada para dar suporte a usuários freqüentes, exceto para os sistemas que serão 
usados sem muita freqüência ou aqueles em que são esperados muitos usuários novos ou ocasio
nais (ou seja, a Web). Da mesma maneira, os sistemas que contêm funcionalidades que são usadas 
apenas ocasionalmente precisam conter uma interface bastante intuitiva ou uma interface que 
contenha uma orientação explícita em relação ao seu uso. 

O equilíbrio entre o acesso rápido a funções bem conhecidas e usadas com freqüência e a ori
entação por meio de funções novas e menos conhecidas é desafiador para o projetista de interfa
ce, e esse equilíbrio freqüentemente requer soluções refinadas. O Microsoft Office, por exem
plo, trata esse assunto pelo uso de funções "mostre-me", que demonstram os menus e botões de 
funções específicas. Esses recursos permanecem em segundo plano até que sejam solicitados pelos 
usuários iniciantes (ou mesmo pelos usuários experientes ao usarem uma parte não-familiar do 
sistema). 

Consistência 

A consistência no projeto provavelmente é o fator individual mais importante na simplificação do 
sistema porque permite que os usuários antecipem o que acontecerá. Quando as interfaces são 
consistentes os usuários podem interagir com uma parte do sistema e, nesse caso, sabem como 
interagir com o restante — com exceção, é claro, dos elementos exclusivos daquelas partes. A 
consistência normalmente se refere à interface em um sistema informatizado, para que todas as 
partes do mesmo sistema funcionem da mesma maneira. Entretanto, de preferência o sistema tam
bém deve ser consistente com outros sistemas informatizados na empresa e com qualquer outro 
software comercial em uso (como o Windows). Por exemplo, muitos usuários estão familiariza
dos com a Web, assim o uso de interfaces compatíveis com a Web pode reduzir o tempo de apren
dizagem exigida pelo usuário. Dessa maneira, o usuário pode reutilizar o conhecimento obtido 
com o uso da Web, reduzindo significativamente a necessidade de aprendizagem de um novo sis
tema. 

A consistência ocorre em muitos níveis diferentes. A consistência nos controles de navegação 
informa como as ações do sistema devem ser executadas. Por exemplo, usar o mesmo ícone ou 
comando para alterar um item informa claramente como as alterações são feitas ao longo de todo 
o sistema. A consistência na terminologia também é importante. Isso significa usar as mesmas 
palavras para elementos em formulários e relatórios (ou seja, não usar usuário em um lugar e cli
ente em outro). Também acreditamos que a consistência no projeto de relatórios e formulários é 
importante, embora um estudo sugira que ser tão consistente possa causar problemas.4 Quando os 
relatórios e formulários são muito semelhantes, exceto por variações muito triviais nos títulos, os 
usuários às vezes se enganam no uso do formulário correto e digitam dados incorretos ou inter
pretam mal suas informações. A sugestão de projeto é tornar semelhantes os relatórios e formulá-

10-1 CRÍTICA DE UMA PÁGINA WEB 

V E Z 

Visite a home page de sua universidade e navegue pelas suas diversas páginas. Avalie até que ponto elas satisfazem os seis 
princípios de projeto. 

4"User Interface Consistency Across End-User Application: The Effects of Mental Models", de John Satzinger e Lorne 
Olfman, Journal ofManagememt lnformation-Systems, primavera de 1998, 14(4) 167-193. 
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rios, mas dar a eles alguns elementos distintos (p. ex., cores, tamanhos de títulos) que possibilitem 
que os usuários detectem imediatamente as diferenças. 

Reduzir o Esforço do Usuário 

Finalmente, as interfaces devem ser projetadas para reduzir o esforço necessário para realizar as 
tarefas. Isso significa usar a menor quantidade possível de cliques do mouse ou de digitação para 
mudar de uma parte para outra do sistema. A maioria dos projetistas segue a regra dos três cliques: 
os usuários devem ser capazes de ir do menu inicial ou principal de um sistema para as informa
ções ou ações que desejam em no máximo três cliques de mouse ou três pressionamentos de te
clas. 

PROCESSO DE PROJETO DA INTERFACE COM 0 USUÁRIO  

O projeto da interface com o usuário5 é um processo repetitivo de cinco etapas — o analista geral
mente circula entre etapas, em vez de prosseguir seqüencialmente da etapa 1 à 5 (Figura 10-5). 
Primeiro o analista examina os DFDs e os casos de uso desenvolvidos na fase de análise (veja os 
Capítulos 5 e 6) e entrevista os usuários para desenvolver cenários de uso que descrevam os pa
drões das ações normalmente empregadas pelos usuários, pois assim a interface permitirá que os 
usuários executem rápida e tranqüilamente esses cenários. Segundo, o analista desenvolve o dia
grama de estrutura da interface (ISD, interface structure diagram), que define a estrutura básica 
da interface. Esse diagrama (ou conjunto de diagramas) mostra todas as interfaces (telas, formu
lários e relatórios) do sistema e como elas estão conectadas. Terceiro, os analistas projetam os 
padrões da interface, que são os elementos de projeto básicos sobre os quais as interfaces no sis
tema estão baseadas. Quarto, o analista cria um protótipo de projeto da interface para cada uma 
das interfaces individuais do sistema, como controles de navegação, telas de entrada de dados, 
telas de saída, formulários (inclusive formulários de papel pré-impressos) e relatórios. Finalmen
te, as interfaces individuais são submetidas à avaliação da interface para determinar se são satis
fatórias e como podem ser melhoradas. 

FIGURA 1 0 - 5 
0 Processo de Projeto da Interface com o 
Usuário 

5Um dos melhores livros sobre projeto de interface com o usuário é Designing the User Interface: Strategies for Effective 
Hwnan-Computer Inleraction, de Ben Scheiderman, 3.a edição, Reading MA: Addison-Wesley, 1998. 
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As avaliações das interfaces quase sempre identificam melhoramentos, e assim o processo de 
projeto da interface é repetido em um processo cíclico até que nenhuma necessidade de melhora
mentos seja identificada. Na prática, a maioria dos analistas interage estreitamente com os usuá
rios durante o processo de projeto da interface. É melhor para todos os envolvidos (analistas e 
usuários) que as alterações sejam identificadas o quanto antes. Por exemplo, se a estrutura ou os 
padrões da interface precisam de melhorias, é melhor identificar as alterações antes que a maior 
parte das telas que utiliza os padrões seja projetada. 

Desenvolvimento do Cenário de Uso 

Um cenário de uso é um relato estruturado das etapas que os usuários executam para concluir um 
aspecto de seu trabalho. Um cenário de uso é um caminho normalmente usado por um caso de 
uso. Por exemplo, a Figura 6-20 (Capítulo 6) mostra o DFD nível 1 para a seção Web mais impor
tante do sistema de Internet. Essa figura mostra o processo 1.2 (Fornecer informações dos CDs) 
como um processo distinto do processo 1.5 (Finalizar as compras). Modelamos os dois processos 
separadamente e escrevemos os programas também separadamente porque são processos inde
pendentes dentro do processo 1 (Registrar solicitações). 

O DFD foi projetado para modelar todos os usos possíveis do sistema — isto é, sua funciona
lidade integral ou todos os caminhos possíveis através do caso de uso. Mas os cenários de uso são 
apenas um caminho através do caso de uso. Em um cenário de uso, por exemplo, um usuário na
vegará por muitos CDs, fato muito parecido com alguém caminhando por uma loja de discos real 
procurando por CDs interessantes. Ele procurará um CD, lera os materiais promocionais dele, talvez 
o adicione ao carrinho de compras, navegará mais e assim por diante. Eventualmente, o usuário 
desejará fazer o pedido, talvez removendo antes alguns itens do carrinho de compras. 

Em outro cenário de uso, o usuário desejará comprar um CD específico. Ele irá diretamente ao 
CD, consultará o seu preço e o comprará imediatamente, fato muito parecido com alguém entran
do em uma loja, indo em linha reta em direção a um CD que deseje, comprando imediatamente e 
deixando a loja. O usuário digitará as informações do CD na parte de busca do sistema, examinará 
as informações resultantes sobre o custo e solicitará o CD ou desistirá dele imediatamente. Qual
quer fator que retarde o usuário colocará em risco a venda. Por esse cenário de uso, precisamos 
nos assegurar de que o trajeto pelo DFD, como apresentado pela interface, seja curto e simples, 
com pouquíssimos menus e cliques do mouse. 

Os cenários de uso são apresentados em uma descrição narrativa simples vinculada ao DFD. A 
Figura 10-6 mostra os dois cenários de uso descritos há pouco. O ponto principal em usar cenários 
de uso para o projeto de interface não é documentar todos os cenários possíveis em um caso de 

FIGURA 1 0 - 6 
Dois Cenários de Uso para o Caso de Uso 
Registrar Solicitações 

Cenário de Uso: O Comprador por Pesquisa 
O usuário não tem certeza oo que deseja comprar 
e pesquisará diversos CDs 

1. O usuário pode pesquisar por um artista 
específico ou navegar por uma categoria de 
música (1.1). 

2. O usuário possivelmente lera as informações 
básicas de diversos CDs, assim como os 
materiais promocionais de alguns. Ele 
provavelmente ouvirá algumas amostras de 
músicas e navegará para os relativos CDs 
(1.2). 

3. O usuário localizará a loja ou lojas que 
tenham o CD selecionado (1.3). 

4. O usuário colocará o CD no carrinho de 
compras (1.4) e continuará navegando (1.1 

5. Eventualmente, o usuário desejará fazer o 
pedido, mas possivelmente examinará o 
carrinho removendo primeiro 
alguns CDs ((1.5) 

Cenário de Uso: O Comprador Apressado 
O usuário sabe exatamente o que deseja, e que 
isso rápido. 

1. O usuário pesquisará por um artista ou CD 
específico (1.1). 

2. O usuário examinará o preço e outras 
informações suficientes para confirmar se o 
CD é o desejado (1.2). 

3. O usuário localizará a loja mais próxima com 
disponibilidade do CD desejado (1.3). 

4. O usuário poderá fazer o pedido (1.4 & 1.5) 
ou mudar para outros Web sites. 

Os números entre parênteses referem-se 
aos números dos processos no DFD 
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10-2 DESENVOLVIMENTO DE CENÁRIO DE USO PARA A WEB  

V E Z | 

Visite o W e b site de sua universidade e navegue pelas suas diversas páginas. Desenvolva dois cenários de uso para ele. 

uso, porque senão você acabaria repetindo exatamente o DFD de uma forma diferente. O objetivo 
é descrever alguns cenários de uso que ocorram com mais freqüência para que a interface possa 
ser projetada a fim de permitir que os usos mais comuns sejam executados de forma simples e 
fácil. 

Projeto da Estrutura da Interface 

A estrutura da interface define os componentes básicos da interface e como eles funcionam juntos 
para proporcionar funcionalidade aos usuários. Um ISD é usado para mostrar como todas as telas, 
formulários e relatórios usados pelo sistema se relacionam e como o usuário muda de um para 
outro. A maioria dos sistemas tem diversos ISDs, um para cada parte principal do sistema. 

Um ISD é um pouco semelhante a um DFD no que se refere às caixas e linhas que são usadas 
para mostrar a estrutura. Porém, diferentemente dos DFDs, não há nenhuma regra ou padrão usa
do normalmente para o desenvolvimento deles. Por meio de uma abordagem, cada interface (tela, 
formulário, relatório) em um ISD é desenhada como uma caixa e a ela é dado um número (na par
te superior) e um nome (no meio) exclusivos. Os números normalmente seguem uma estrutura 
tipo árvore, embora isso nem sempre seja feito. Ao contrário dos DFDs, entretanto, os números 
não significam que todas as telas pertençam aos "pais" acima delas na árvore; normalmente im
plicam relacionamentos.entre um menu e um submenu. As linhas indicam a habilidade de nave
gar de um menu para outro. 

Cada caixa no ISD também mostra (na parte inferior) o processo do DFD que é sustentado pela 
interface (Figura 10-7). Às vezes, há mais de uma interface para um determinado processo (p. ex., 
na Figura 10-7 as interfaces 1.1 a 1.3 dão suporte ao processo 1.1.1); em outros casos, há apenas 
uma interface para cada processo (p. ex., as interfaces 3.1 a 3.3 dão suporte aos processos 1.1.3.1 
a 1.1.3.3). 

Cada interface está vinculada a outras interfaces pelas linhas que mostram como os usuários 
podem transitar de uma interface para a próxima. Na maior parte dos casos as interfaces formam 
uma hierarquia ou uma árvore, mas às vezes uma interface está vinculada a outra fora da hierar
quia, como mostrado pelo vínculo do Formulário J com o Formulário B (p. ex., a capacidade de 
atualizar o endereço de um cliente enquanto digita um novo pedido). 

A estrutura básica da interface segue a estrutura básica do processo operacional propriamente 
dito, conforme definido no modelo de processos ou no modelo de objetos. O analista começa com 
o DFD e desenvolve o fluxo fundamental de controle do sistema conforme muda de processo para 
processo. Normalmente, há diversas partes importantes para um sistema de informações, cada uma 
delas distinta, da mesma maneira que há diversos processos de alto nível em um DFD. Em geral 
— mas nem sempre — há um ISD para cada processo no DFD nível 1. 

Depois, o analista examina os cenários de uso para ver até que ponto o ISD dá suporte a eles. 
Com muita freqüência, os cenários de uso identificam caminhos através do ISD para simplificar a 
capacidade de a interface dar suporte aos cenários de uso, às vezes fazendo modificações impor
tantes na estrutura do menu, às vezes adicionando atalhos. 

10-3 DESENVOLVIMENTO DE CENÁRIO DE USO PARA UM CAIXA AUTOMÁTICO DE BANCO 

V E Z 

Imagine que você tenha sido encarregado de projetar novamente a interface para o caixa automático em seu banco local. 
Desenvolva dois cenários de uso para isso. 

I 
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FIGURA 10-7 
Exemplo de Diagn de Estrutura da 

Projeto dos Padrões da Interface 

Os padrões da interface são elementos básicos que são comuns nas telas, nos formulários e relató
rios individuais do sistema. Dependendo da aplicação, pode haver diversos conjuntos de padrões 
de interfaces para partes diferentes do sistema (p. ex., um para telas Web, um para relatórios de 
papel, um para formulários de entrada de dados). Assim, a parte do sistema usada pelos digitadores 
pode refletir outras aplicações de entrada de dados na empresa, enquanto uma interface Web para 
exibir informações do mesmo sistema pode respeitar algum formato Web padronizado. Da mes
ma maneira, nenhuma interface individual pode conter todos os elementos dos padrões (uma tela 
de relatório pode não ter uma capacidade de "editar"), mas pode conter características adicionais 
além desses elementos, embora os padrões sejam empregados como os modelos que asseguram 
que as interfaces são consistentes por todo o sistema. 

Simbolismo da Interface Primeiramente, os analistas devem desenvolver o(s) simbolismo(s) da 
interface fundamental que define(m) como a interface funcionará. O simbolismo de uma interfa
ce é um conceito do mundo real usado como um modelo para o sistema informatizado. O simbo-
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10-4 PROJETO DE ESTRUTURA DA INTERFACE 

VEZ 

interface para o caixa automático em seu banco local. Imagine que 
Projete um ISD 

você tenha sido encarregado de projetar novamente a 
que mostre como um usuário navegaria entre as telas. 

interface para o caixa automático em seu banco local. 

lismo ajuda o usuário a compreender o sistema e permite que ele antecipe quais recursos a inter
face poderia oferecer, mesmo sem realmente usar o sistema. Às vezes os sistemas apresentam um 
simbolismo, enquanto em outros casos há diversos simbolismos em partes diferentes do sistema. 

Em muitos casos um simbolismo é explícito. O Quicken, por exemplo, usa o simbolismo de 
um talão de cheques para sua interface, chegando ao ponto de os usuários terem de digitar infor
mações em um formulário on-line que parece um cheque verdadeiro. Em outros casos, o simbo
lismo é implícito ou não declarado, mas está presente. Muitos sistemas Windows usam o formu
lário de papel ou a tabela como um simbolismo. 

Em alguns casos, o simbolismo é tão óbvio que não requer nenhuma consideração. O sistema 
de Internet da CD Selections, por exemplo, usará a loja de discos como o simbolismo (isto é, o 
carrinho de compras). Em outros casos, um simbolismo é difícil de identificar. Em geral, é melhor 
não forçar um simbolismo que realmente não se encaixe em um sistema, porque um simbolismo 
mal concebido confundirá os usuários, estimulando conclusões incorretas. 

Objetos da Interface O modelo especifica os nomes que a interface usará para os objetos da inter
face mais importantes, os blocos de construção fundamentais do sistema, como as entidades e os 
depósitos de dados. Em muitos casos, os nomes dos objetos são diretos, como chamar o carrinho 
de compras de "carrinho de compras". Em outros casos não é tão simples. Por exemplo, a CD 
Selections vende tanto CDs quanto fitas. Quando os usuários pesquisam itens para comprar eles 
devem pesquisar por CDs, CDs&fitas, CDs/fitas, música, álbuns ou ainda por algo diferente dos 
anteriores? Obviamente, os nomes dos objetos devem ser facilmente compreendidos e ajudar a 
estimular o simbolismo da interface. 

Em geral, nos casos de discordância entre os usuários e os analistas a respeito dos nomes, seja 
para objetos ou ações (assunto a ser discutido mais tarde, neste capítulo), os usuários devem ven
cer. Um nome mais compreensível sempre supera um nome mais preciso ou mais fiel. 

Ações da Interface O modelo também especifica o estilo de linguagem de navegação e de coman
do (p. ex., menus) e a gramática (isto é, a ordem objeto-ação; veja em "Projeto de navegação", 
mais tarde, neste capítulo). Ele fornece nomes às ações da interface usadas com mais freqüência 
no projeto de navegação (p. ex., comprar versus adquirir ou modificar versus mudar). 

ícones da Interface Os objetos e as ações da interface, assim como o status deles (p. ex., excluído) 
podem ser representados pelos ícones da interface. Os ícones são figuras que aparecerão nos bo
tões de comando e nos relatórios e formulários para realçar informações importantes. O projeto 
do ícone é muito desafiador, porque significa desenvolver uma imagem simples menor que a metade 
do tamanho de um selo postal e que precisa transmitir um significado geralmente complexo. A 
abordagem mais simples e melhor é simplesmente adotar ícones já desenvolvidos (ou seja, uma 
página em branco para indicar "criar um novo formulário", um disquete para indicar "salvar"). 
Isso tem a vantagem do desenvolvimento rápido dos ícones, além da familiaridade que já deve 
existir entre os usuários, acostumados a ver tais ícones em outros softwares. 

Os comandos são ações especialmente difíceis de representar com ícones porque estão em 
movimento, não são estáticos. Muitos ícones têm se tornado mundialmente conhecidos pelo uso, 
mas eles não são tão bem compreendidos como se pode acreditar à primeira vista. O uso de ícones 
às vezes pode provocar mais confusão que esclarecimento. Os significados dos ícones tornam-se 
mais claros com o uso, mas às vezes uma imagem não vale mais que uma palavra; na dúvida, use 
uma palavra, não uma imagem. 

Modelos de Interface Os modelos de interface definem a aparência geral de todas as telas no siste
ma de informações e nos formulários e relatórios baseados em papel que são usados. O projeto de 
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10-5 DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES DA INTERFACE 

V E Z 

Imagine que você tenha sido encarregado de projetar novamente a interface para o caixa automático em seu banco loca 
Desenvolva um padrão de interface que inclua simbolismos, objetos, ações, ícones e um modelo. 

modelo, por exemplo, especifica o layout básico das telas (p. ex., onde a área ou áreas de navega
ção, de status e de formulários/relatórios será posicionada) e o esquema ou esquemas de cores que 
será aplicado. Define se uma janela substituirá uma outra ou se todas serão exibidas em cascata. O 
modelo define uma disposição e a ordem-padrão de ações comuns da interface (isto é, "Arquivo, 
Editar, Exibir" em vez de "Arquivo, Exibir, Editar"). Em resumo, o modelo reúne os outros ele
mentos de projeto da interface principais: simbolismos, objetos, ações e ícones. 

Prototipação do Projeto da Interface 

Um protótipo de projeto de interface é uma composição ou simulação de uma tela, um formulário 
ou relatório de computador. Um protótipo é preparado para cada interface do sistema a fim de 
mostrar aos usuários e aos programadores como o sistema se comportará. Antigamente, um pro
tótipo de projeto de interface em geral era especificado em papel, que mostrava o que seria exibi
do em cada parte da tela. Os protótipos em papel ainda são usados hoje em dia, mas cada vez mais 
protótipos de projetos de interfaces estão sendo construídos usando-se ferramentas de computa
dor, em vez de papel. As três abordagens mais comuns para a prototipação do projeto da interface 
são o esboço seqüencial, a prototipação em HTML e a linguagem de prototipação. 

Esboço Seqüencial Na sua forma mais simples, uma prototipação de projeto da interface é um 
esboço seqüencial baseado em papel. O esboço seqüencial mostra imagens desenhadas à mão 
da aparência das telas e do fluxo seqüencial de uma tela para outra, da mesma maneira que um 
esboço seqüencial de um desenho animado mostra como a ação será processada de uma cena 
para outra (Figura 10-8). Os esboços seqüenciais são a técnica mais simples, pois eles exigem 
apenas papel (normalmente um flip chart) e uma caneta — e alguém com alguma habilidade 
artística. 

Protótipo em HTML Um dos tipos mais comuns de protótipos de projeto de interface usados hoje 
é o protótipo em HTML. Como o nome sugere, um protótipo em HTML é construído usando-se 
páginas Web criadas em HTML (hypertext mark-up language). O projetista usa a HTML para 
criar uma série de páginas Web que mostram as partes fundamentais do sistema. Os usuários po
dem interagir com as páginas clicando em botões e entrando com dados simulados em formulári
os (mas como não há realmente nenhum sistema associado às páginas, os dados nunca são proces
sados). As páginas são todas vinculadas por links para que, à medida que o usuário clique em bo
tões, a parte solicitada do sistema apareça. Os protótipos em HTML são superiores aos esboços 
seqüenciais, já que permitem que os usuários interajam com o sistema e obtenham um melhor 
entendimento de como navegar entre as telas diferentes. Entretanto, a HTML tem limitações — as 
telas mostradas em HTML nunca serão exibidas exatamente como as telas reais no sistema (a menos, 
é claro, que o sistema real a ser usado seja um sistema Web em HTML). 

Protótipo em Linguagem Um protótipo em linguagem é um protótipo de projeto de interface cons
truído na linguagem ou ferramenta real que será usada para construir o sistema. Os protótipos em 
linguagem são projetados da mesma maneira que os protótipos em HTML (permitem que o usu
ário navegue de tela em tela, mas não executam nenhum processamento real). Por exemplo, em 
Visual Basic é possível criar e visualizar telas sem realmente associar a elas um código de progra
ma. Os protótipos em linguagem levam mais tempo para ser desenvolvidos do que o que se gasta 
com os esboços seqüenciais ou protótipos em HTML, mas eles têm a vantagem distinta de exibi
rem as telas exatamente como aparecerão na realidade. O usuário prevê com precisão a forma ou 
a posição dos elementos na tela. 
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Menu Cliente 

Adicionar Cliente 
Localizar Cliente 
Listar Cliente 

Adicionar um Cliente 

Primeiro nome: 

Endereço: 

Sobrenome: 

Cidade:-

Estado:. CEP: 

localizar um Cliente 

(Digite na informação a ser pesquisada) 

Primeiro nome: Sobrenome: 

Endereço: 

Cidade: _ 

Estado:. CEP: 

Lista de Clientes 

(Clique sobre um cliente para obter mais 
informações) 
Maria Carvalho 
Maria Silveira 
Rodolfo Souza 

FIGURA 10-8 
Um Exemplo de Esboço Seqüencial 

Informações do Cliente 

Primeiro Nome: Patrícia Último Nome Cardoso 

Endereço: Rua São Clemente, 14.000 apto 199 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ CEP: 22460-030 

Selecionando as Técnicas Apropriadas Os projetos freqüentemente usam uma combinação de dife
rentes técnicas de prototipação de projeto de interface para partes diferentes do sistema. Fazer o 
esboço seqüencial é mais rápido e mais barato, mas proporciona o mínimo de detalhes. A 
prototipação por linguagem é a abordagem mais lenta, mais cara e mais detalhada. A prototipação 
em HTML fica entre os dois extremos. Portanto, o esboço seqüencial é usado para partes do siste
ma em que a interface está bem esclarecida e quando os protótipos mais caros são considerados 
desnecessários. Os protótipos em HTML e em linguagem são usados para partes do sistema que 
são cruciais e ainda não estão bem esclarecidas. 

Avaliação da Interface 

O objetivo da avaliação da interface é compreender como aperfeiçoar o projeto da interface. 0 
projeto da interface é subjetivo; não há nenhuma fórmula que garanta uma excelente interface com 
o usuário. A maioria dos projetistas, intencionalmente ou não, projeta uma interface de acordo 
com suas preferências pessoais, o que pode ou não corresponder às preferências dos usuários. 
Portanto, a questão principal é ter tantas pessoas quanto possível para avaliar a interface, e quanto 
mais usuários, melhor. A maioria dos especialistas recomenda envolver pelo menos 10 possíveis 
usuários no processo de avaliação. 

Muitas empresas deixam para fazer a avaliação da interface na última etapa do SDLC, antes da 
instalação do sistema. Porém, preferencialmente a avaliação da interface deve ser executada en
quanto o sistema está sendo projetado — antes de ele ser construído — para que qualquer proble
ma importante de projeto possa ser identificado e corrigido antes que tempo e custo de programa
ção tenham sido gastos em um projeto ineficiente. Não é incomum que o sistema passe por uma 
ou duas alterações importantes após os usuários verem o protótipo de projeto da interface pela 
primeira vez, porque eles identificam problemas que são negligenciados pela equipe de projeto. 
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CONCEITOS 

EM AÇÃO 

10-A PROTÓTIPOS DE PROJETO DE INTERFACE PARA UMA APLICAÇÃO DSS 

Eu estive envolvida no desenvolvimento de diversos sistemas 
de suporte à decisão (DSS, decision support systems), enquanto 
trabalhando como consultora. Em um projeto, um futuro usuário 
estava frustrado porque não podia imaginar o que era um DSS 
e nem como ele seria usado. Ele era um usuário importante, mas 
a equipe de projeto teve dificuldade de envolvê-lo no projeto por 
causa de sua frustração. A equipe usou o SQL Windows (uma 
das ferramentas de desenvolvimento mais conhecidas da épo
ca) para criar um protótipo em linguagem que demonstrasse a 
aparência do futuro sistema, o sistema de menus e as telas pro
postas (com os campos, mas sem processamento). 

A equipe ficou admirada com a resposta do usuário ao pro
tótipo. Ele gostou de ter recebido um contexto com o qual pôde 
visualizar o DSS, e logo começou a recomendar melhorias ao 

projeto e ao fluxo do sistema, além de identificar algumas in
formações importantes que foram negligenciadas durante a fase 
de análise. Finalmente, o usuário se tornou um dos suportes mais 
importantes do sistema, e a equipe de projeto teve a certeza 
de que, no final, o protótipo deu origem a um produto muito me
lhor. 

Barbara Wixon 

PERGUNTAS: 

1. Por que você acha que a equipe escolheu usar um protóti
po em linguagem, em vez de um esboço seqüencial ou pro
tótipo em HTML? 

2. Que trocas estavam envolvidas na decisão? 

Assim como na prototipação do projeto da interface, a avaliação da interface pode adotar mui
tas formas diferentes, cada uma com custos e detalhamentos diferentes. As quatro abordagens mais 
comuns são a avaliação heurística ou analítica, a avaliação prática, a avaliação interativa e o teste 
de usabilidade formal. Assim como na prototipação do projeto da interface, as partes diferentes de 
um sistema podem ser avaliadas usando-se técnicas diferentes. 

Avaliação Heurística Uma avaliação heurística examina a interface, comparando-a com um con
junto de questões ou princípios do projeto de interface. A equipe de projeto desenvolve uma lista 
de verificação de princípios para o projeto de interface — a partir da lista no início deste capítulo, 
por exemplo, assim como as listas de princípios das seções do projeto de navegação, de entrada e 
de saída. Depois, pelo menos três membros da equipe de projeto percorrem individualmente todo 
o protótipo do projeto da interface, examinando cada interface para se assegurar de que ela satis
faz cada princípio de projeto da lista de verificação formal. Após cada membro ter examinado o 
protótipo separadamente, todos se reúnem como uma equipe para discutir as avaliações e identi
ficar as melhorias específicas necessárias. Esse é o tipo menos confiável de avaliação. 

Avaliação Prática Uma avaliação prática (walk-through evaluation) do projeto da interface é uma 
reunião conduzida com os usuários que no final terão de operar o sistema. A equipe de projeto 
apresenta o protótipo aos usuários e pratica com eles as várias partes da interface. A equipe de 
projeto exibe o esboço seqüencial ou demonstra o protótipo em linguagem ou em HTML e expli
ca como a interface será usada. Os usuários identificam as melhorias para cada uma das interfaces 
que são apresentadas. 

Avaliação Interativa Com uma avaliação interativa {Interactive evaluation), os próprios usuários 
trabalham com o protótipo em linguagem ou HTML em sessões pessoais com os membros da equipe 
de projeto (uma avaliação interativa não pode ser usada com um esboço seqüencial). A medida 
que o usuário trabalha com o protótipo (freqüentemente examinando os cenários de uso ou sim
plesmente navegando livremente pelo sistema), ele informa sobre o que gostou e o que não gostou 
aos membros da equipe de projeto e quais informações ou funcionalidades são necessárias. A 
medida que o usuário interage com o protótipo, os membros da equipe registram a situação em 
que o usuário parece não estar seguro do que fazer, comete erros ou interpreta mal o significado 
de um componente da interface. Se o padrão de incerteza, erros ou más interpretações repetir-se 
por diversas sessões de avaliação da interface com vários usuários, isso será uma indicação clara 
de que essas partes da interface precisam ser melhoradas. 

Teste de Usabilidade Formal O teste de usabilidade (usability testing) formal normalmente é feito 
com softwares comerciais e produtos desenvolvidos por grandes empresas que serão amplamente 
usados por toda a empresa. Como o nome sugere, é um processo muito formal — quase científico 
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seu banco local. Imagine que 
Qual o tipo de 

você foi encarregado de projetar novamente a interface de um caixa automático de banco em 
prototipação e abordagem de avaliação de interface que você recomendaria? 

seu banco local. 

— que pode ser usado apenas com protótipos de linguagem (e sistemas que foram totalmente 
construídos aguardando instalação ou distribuição).6 Assim como a avaliação interativa, o teste 
de usabilidade é feito em sessões pessoais nas quais o usuário trabalha diretamente com o softwa
re. Entretanto, isso normalmente é feito em um laboratório especial, equipado com câmeras de 
vídeo e softwares especiais que registram toda a digitação e a operação com o mouse, de forma 
que possam ser novamente reproduzidas para compreender exatamente o que o usuário fez. 

O usuário recebe um conjunto específico de tarefas a serem realizadas (normalmente os cená
rios de uso) e, após algumas instruções iniciais, o(s) membro(s) das equipes de projeto não têm 
permissão para interagir com o usuário para fornecer ajuda. O usuário deve trabalhar com o soft
ware sem ajuda, o que pode ser desagradável para ele, se ficar confuso com o sistema. É crucial 
que os usuários compreendam que o objetivo é testar a interface, não suas habilidades, e se eles 
forem incapazes de concluir a tarefa a interface — não o usuário — terá falhado no teste. Diversos 
indicadores de desempenho são usados, como o tempo para concluir a tarefa e o índice de erros, 
assim como a satisfação do usuário. 

O teste de usabilidade formal é muito caro, porque cada sessão individual com um usuário (que 
normalmente dura de uma a duas horas) pode levar de um a dois dias para ser analisada devido ao 
volume de detalhes coletados nos registros do computador e nas fitas de vídeo. A maioria dos testes 
de usabilidade envolve de cinco a 10 usuários, porque um número menor faz com que os resulta
dos dependam muito de cada usuário participante, especificamente, e um número maior torna o 
teste muito caro para justificá-lo (a menos que você trabalhe para um grande desenvolvedor de 
softwares comerciais). 

PROJETO DE NAVEGAÇÃO 

O componente de navegação da interface permite que o usuário insira os comandos para navegar 
por todo o sistema e execute ações para entrar e rever as informações que ele contém. O compo
nente de navegação também apresenta mensagens ao usuário, informando sobre o sucesso ou a 
falha de suas ações. A meta do sistema de navegação é tornar o uso do sistema tão simples quanto 
possível. Um bom componente de navegação é aquele que o usuário nunca percebe, ele simples
mente funciona da maneira esperada e, portanto, o usuário dá pouca atenção. 

Princípios Básicos 

Um dos fatores mais difíceis sobre como usar um sistema informatizado é aprender como mani
pular os controles de navegação para que o sistema faça o que você deseja. Os analistas normal
mente devem supor que os usuários não leram o manual, não compareceram ao treinamento e não 
terão nenhuma ajuda externa prontamente à disposição. Todos os controles devem ser claros e 
compreensíveis, e colocados em um local intuitivo na tela. De preferência, os controles devem se 
antecipar ao que o usuário fará e simplificar suas atividades. Por exemplo, muitos programas de 
instalação são projetados de forma que, para uma instalação "típica", o usuário possa simples
mente pressionar o botão Avançar. 

Evitar Erros O primeiro princípio para projetar controles de navegação é evitar que o usuário co
meta erros. Um erro custa tempo e cria frustração. Pior ainda, uma série de erros pode fazer com 

'Uma boa fonte de consulta para o teste de usabilidade é Usability Inspection Methods, de Jakob Nielsen e Robert Mack 
(eds.), New York: John Wiley & Sons, 1994. Consulte também www.useit.com/papers. 

http://www.useit.com/papers
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que o usuário rejeite o sistema. Os erros podem ser reduzidos rotulando os comandos e ações de 
forma apropriada e limitando as opções. Muitas opções podem confundir o usuário, particular
mente quando elas são semelhantes e difíceis de descrever no pequeno espaço disponível na tela. 
Quando houver muitas opções semelhantes em um menu, pense em criar um segundo nível de 
menu ou uma série de opções de comandos básicos. 

Nunca exiba um comando que não possa ser usado. Por exemplo, muitas aplicações do Win
dows clareiam os comandos que não podem ser usados; eles são exibidos em menus ativos em 
uma fonte de cor muito clara, mas não podem ser selecionados. Isso mostra que eles estão dispo
níveis (além de manter todos os itens do menu no mesmo lugar), mas não podem ser usados no 
contexto atual. 

Quando o usuário estiver para executar uma função crítica que será difícil ou impossível de ser 
desfeita (como, por exemplo, excluir um arquivo), é importante confirmar a ação com o usuário (e 
certificar-se de que a seleção não tenha sido fruto de um erro). Isso normalmente é feito solicitan
do que o usuário responda a uma mensagem de confirmação que explique o que ele solicitou e 
peça que confirme se essa ação está correta. 

Simplificar a Recuperação de Erros Não importa o que o projetista do sistema faça, os usuários sempre 
cometerão erros. O sistema deve facilitar o máximo possível a correção desses erros. De preferên
cia, o sistema terá um botão "Desfazer" que facilite a neutralização dos erros; porém, escrever o 
código de programa para esses botões pode ser muito complicado. 

Usar uma Ordem Gramatical Consistente Uma das decisões mais fundamentais é a ordem grama
tical. A maioria dos comandos requer que o usuário especifique um objeto (p. ex., arquivo, regis
tro, palavra) e a ação a ser executada naquele objeto (p. ex., copiar, excluir). A interface pode re
querer que o usuário selecione primeiro o objeto e, em seguida, a ação (uma ordem objeto-ação) 
ou selecione primeiro a ação e, em seguida, o objeto (uma ordem ação-objeto). A maioria das 
aplicações do Windows usa uma ordem gramatical objeto-ação (lembre-se de como você copia 
um bloco de texto em seu processador de texto). 

A ordem gramatical deve ser consistente em todo o sistema, no nível de elementos de dados e 
no nível de menu em geral. Os especialistas discutem as vantagens de uma abordagem em relação 
à outra, mas como a maioria dos usuários já está familiarizada com a ordem objeto-ação a maioria 
dos sistemas hoje em dia é projetada usando essa abordagem. 

Tipos de Controles de Navegação 

Há dois dispositivos de hardware tradicionais que podem ser usados para controlar a interface com 
o usuário: o teclado e um dispositivo indicador, como um mouse, trackball ou tela sensível ao 
toque. Recentemente têm surgido os sistemas de reconhecimento de voz, mas eles ainda não são 
comuns. Há três abordagens de software para definir os comandos do usuário: linguagens, menus 
e manipulação direta. 

Linguagens Com uma linguagem de comando, o usuário insere os comandos usando uma lingua
gem especial desenvolvida para o sistema (p. ex., o Disk Operating System [DOS] e o Structured 
Query Language [SQL] usam linguagens de comando). As linguagens de comando às vezes pro
porcionam flexibilidade maior do que outras abordagens, porque o usuário pode combinar os ele
mentos de linguagem de maneiras não predeterminadas pelos desenvolvedores. Entretanto, elas 
sobrecarregam mais os usuários porque eles devem aprender a sintaxe e digitar os comandos, em 
vez de um número de opções bem definido e limitado. Os sistemas de hoje usam linguagens de 
comando de forma moderada, exceto nos casos em que haja um número extremamente grande de 
combinações de comando, tornando impraticável tentar construir todas as combinações em um 
menu (consultas SQL de bancos de dados, p. ex.). 

As interfaces de linguagem natural são projetadas para interpretar o próprio idioma do usuário 
(inglês, francês, espanhol). Essas interfaces tentam interpretar o que o usuário quer dizer e fre
qüentemente lhe apresentam uma lista de interpretações, na qual é possível selecionar uma opção. 
Um exemplo do uso de linguagem natural é o Office Assistant da Microsoft, que permite que os 
usuários formulem perguntas de forma livre para obter ajuda. 
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Projete um sistema de navegação para um sistema em que os usuários entrem com informações sobre clientes, produtos e pedi
dos. Para essas três categorias de informações os usuários vão querer alterar, excluir, localizar um registro específico e listar todos 
os registros. 

Menus O tipo mais comum de navegação de sistema hoje em dia é o menu. O menu apresenta ao 
usuário uma lista de opções em que cada uma pode ser selecionada. Os menus são mais fáceis de 
aprender do que as linguagens porque apresentam um número limitado de comandos disponíveis 
ao usuário de um modo organizado. Clicar sobre um item com um dispositivo indicador ou pres
sionar uma tecla que corresponda à opção do menu (isto é, uma tecla de função) é muito menos 
trabalhoso. Portanto, os menus normalmente superam as linguagens nesse sentido. 

O projeto do menu deve ser feito com cuidado, porque os submenus permanecem ocultos dos 
usuários atrás de um menu principal até que eles cliquem sobre o item do menu. É melhor fazer 
menus amplos e superficiais (ou seja, cada menu contendo muitos itens, com cada item contendo 
apenas uma ou duas camadas de menus), em vez de restritos e profundos (ou seja, cada menu 
contendo apenas alguns itens, mas cada item levando a três ou mais camadas de menus). Um menu 
amplo e superficial é apresentado ao usuário com mais informações iniciais para que ele possa ver 
mais opções, e requer apenas alguns cliques do mouse ou pouca digitação para executar uma ação. 
Um menu restrito e profundo faz com que os usuários persigam e busquem os itens ocultos por 
trás de itens do menu e exige muito mais cliques ou digitação para executar uma ação. 

A pesquisa sugere que em um mundo ideal nenhum menu deve conter mais do que oito itens e 
não deve ser preciso mais do que dois cliques do mouse ou pressionamentos de teclas para que se 
execute uma ação (ou três, a partir do menu principal que inicia um sistema).7 Entretanto, os ana
listas às vezes devem quebrar essa diretriz no projeto de sistemas complexos. Nesse caso, os itens 
do menu freqüentemente são agrupados e separados por uma linha horizontal (Figura. 10-9). 
Geralmente os itens dos menus têm teclas de atalho que permitem que usuários experientes cha
mem rapidamente um comando com pressionamentos de teclas, em vez de uma opção de menu 
(p. ex., Ctrl-L no Word chama o comando Localizar, enquanto Alt-A abre o menu Arquivo). 

Os menus devem reunir categorias similares de itens para que o usuário possa deduzir intuiti
vamente o que cada menu contém. A maioria dos projetistas recomenda agrupar itens do menu 
por meio de objetos da interface (p. ex., Clientes, Pedidos de compra, Estoque), em vez de ações 
de interação (isto é, Novo, Atualizar, Formatar), para que todas as ações pertencentes a um objeto 
estejam em um menu, todas as ações de outro objeto estejam em um menu diferente, e assim por 
diante. Porém, isso depende muito da interface específica. Como a Figura 10-9 mostra, o Micro
soft Word agrupa os itens do menu pelos objetos da interface (Arquivo, Tabela, Janela) e pelas 
ações da interface (Editar, Inserir, Formatar) no mesmo menu. 

A Figura 10-9 ilustra diversos outros tipos de menus. A Figura 10-10 resume diversos tipos de 
menus usados normalmente e explica como usá-los. 

Manipulação Direta Com a manipulação direta, os usuários entram com comandos trabalhando 
diretamente com os objetos da interface. Por exemplo, os usuários podem alterar o tamanho de 
objetos no PowerPoint da Microsoft clicando nos objetos e movendo os lados, ou podem ainda 
mover arquivos no Windows Explorer arrastando os nomes dos arquivos de uma pasta para outra. 
A manipulação direta pode ser simples, mas está sujeita a dois problemas. Primeiro, os usuários 
familiarizados com interfaces baseadas em linguagem ou menu nem sempre pressupõem o que 
pode ser manipulado. Segundo, nem todos os comandos são intuitivos. (Por exemplo, como você 
copia [não mover] arquivos no Windows Explorer? No Macintosh, por que o ato de mover uma 
pasta para a lixeira provoca a exclusão do arquivo, se ele estiver na unidade de disco rígido, mas 
ejeta o disquete, se ele estiver em um?) 

1The Psychology ofMenu Selection, Kent L. Norman, Norwood, NJ: Ablex Publishing, 1991. 
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Tipo d e M e n u Q u a n d o Usar Observações 

Barra d e M e n u Menu principal do sistema •Use a mesma disposição do sistema operacional 
Lista de comando na parte e outros pacotes (p. ex., Arquivo, Editar, Exibir) 

superior da tela. Sempre • O s itens do menu são sempre uma palavra, nunca duas 
• O s itens do menu levam a outros menus, em vez 

de executar ações 
•Nunca permita que os usuários selecionem ações 

que não possam ser executadas (use itens 
esmaecidos) 

• O s itens do menu são sempre uma palavra, nunca duas 
• O s itens do menu levam a outros menus, em vez 

de executar ações 
•Nunca permita que os usuários selecionem ações 

que não possam ser executadas (use itens 
esmaecidos) 

M e n u Suspenso Menu de segundo nível, •Os itens do menu freqüentemente são várias 
Menu que aparece freqüentemente na barra palavras 

imediatamente abaixo de de menu • Evite abreviações 
outro menu. Desaparece • O s itens do menu executam ações ou levam a outro 
após ser usado uma vez. menu suspenso em cascata, menu pop-up ou 

menus de guias 

M e n u H y p e r l i n k Menu principal para sistema •A maioria dos usuários está familiarizada com os 
Um conjunto de itens baseado na W e b menus hyperlink na extremidade esquerda da tela, 

organizados como um menu, embora eles possam ser colocados junto a 
normalmente junto a uma qualquer extremidade 
extremidade da tela. •Os itens do menu normalmente são apenas uma ou 

duas palavras 

Hyper l inks Incorporados Como um link para informações •Usados moderadamente, para fornecer 
Um conjunto de itens auxiliares e opcionais informações adicionais, porque podem complicar 

incorporados e sublinhados a navegação 
•Normalmente abre uma nova janela, que é no texto. 

a navegação 
•Normalmente abre uma nova janela, que é 

fechada assim que a ação tenha sido concluída, e 
então o usuário pode retornar ao cenário de uso 
original 

M e n u Pop-up Como um atalho para comandos •Freqüentemente (mas nem sempre) ativado por um 
Um menu que aparece e para usuários experientes clique no botão direito do mouse em sistemas 

flutua na tela. Desaparece baseados no Windows 
depois de usado uma vez. •Como é freqüentemente negligenciado por usuários 

iniciantes, em geral se deve duplicar a 
•Como é freqüentemente negligenciado por usuários 

iniciantes, em geral se deve duplicar a 
funcionalidade proporcionada em outros menus 

M e n u de Guias Quando o usuário precisa alterar • O s itens do menu devem ser curtos e ajustados 
Menu de várias páginas com diversas configurações ou nas etiquetas de suas células 

uma guia para cada uma, executar diversos comandos •Evite mais de uma linha por célula do menu, 
que aparece e flutua na porque clicar em uma delas para abri-la poderá 
tela. Permanece na tela até alterar sua ordem, e em virtualmente nenhum 
ser fechado. outro caso a seleção em um menu reorganizará 

o próprio menu 

Barra de Fer ramentas Como um atalho de comandos •Todos os botões na mesma barra de ferramentas 
Menu de botões para usuários experientes devem ser do mesmo tamanho 

(freqüentemente com •Se as etiquetas tiverem tamanhos muito 
ícones), que permanece diferentes, use dois tamanhos diferentes (pequeno 
na tela até ser fechado. e grande) 

•Os botões com ícones devem ter uma dica de 
ferramenta — uma área que exibe um texto 
explicando a finalidade do botão quando o 
usuário estaciona o mouse sobre ele 

M a p a d e I m a g e m Somente quando a imagem •A imagem deve transmitir um significado 
Imagem gráfica na qual gráfica acrescentar para mostrar quais partes executam ações ao 

certas áreas estão significado ao menu serem clicadas 
vinculadas a ações ou a •As dicas de ferramentas podem ser úteis 
outros menus. 

FIGURA 1 0 - 1 0 
Tipos de Menus 
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Mensagens 

As mensagens são a maneira pela qual o sistema responde a um usuário e o informa sobre o status 
da interação. Há muitos tipos diferentes de mensagens, como mensagens de erro, mensagens de 
solicitação de confirmação, mensagens de confirmação, mensagens de demora e mensagens de 
ajuda (Figura 10-11). Em geral, as mensagens devem ser claras, concisas e completas, objetivos 
às vezes conflitantes. Todas as mensagens devem ser gramaticalmente corretas e livres de jargões 
e abreviações (a menos que sejam jargões e abreviações dos usuários). Evite frases negativas, porque 
podem ser confusas (p. ex., substitua "Você está certo que não deseja prosseguir?" por "Você deseja 
encerrar?"). Da mesma forma, evite mensagens com humor, porque a graça diminui rapidamente 
após a mesma mensagem aparecer dezenas de vezes. 

As mensagens devem exigir que o usuário as confirme (clicando nelas, por exemplo), em vez 
de serem exibidas por alguns segundos e desaparecerem. As exceções são as mensagens que in
formam o usuário de atrasos no processamento, que devem desaparecer uma vez que a demora 
tenha passado. Em geral as mensagens são textos, mas às vezes são usados ícones padronizados. 
Por exemplo, o Windows exibe uma ampulheta quando o sistema está ocupado. 

Todas as mensagens devem ser cuidadosamente elaboradas, mas as mensagens de erro e de 
ajuda requerem cuidados especiais. As mensagens (e especialmente as mensagens de erro) sem
pre devem explicar o problema em termos educados e sucintos (ou seja, o que o usuário fez de 
incorreto), e explicar a ação corretiva de forma tão clara e explícita quanto possível, assim o usu-

FIGURA 1 0 - 1 1 

íipos de Mensagens 

Tipos de Mensagens 

Mensagem de er ro 
Informa ao usuário que ele 

tentou fazer algo a que o 
sistema não pode responder 

Mensagem de solicitação 
de confirmação 
Solicita que o usuário confirme 

se ele realmente deseja 
executar a ação selecionada 

Mensagem de conf i rmação 
Informa ao usuário que o 

sistema executou o que foi 
solicitado 

Mensagem de d e m o r a 
Informa ao usuário que o 

sistema informatizado está 
funcionando adequadamente 

Mensagem de a juda 
Oferece informações 

adicionais sobre o sistema 
e seus componentes 

Q u a n d o Usar 

Quando o usuário faz algo que 
não é permitido ou não é 
possível 

Quando o usuário seleciona uma 
opção potencialmente perigosa, 
como excluir um arquivo 

Raramente ou nunca; os usuários 
ficam rapidamente confusos 
com todos os cliques de mouse 
desnecessários 

Quando uma atividade leva mais 
de sete segundos 

Em todos os sistemas 

Observações 

Sempre explique a razão e sugira uma ação 
corretiva. 

Tradicionalmente, as mensagens de erro vinham 
acompanhadas de um alarme sonoro, mas hoje 
em dia muitas aplicações vêm sem ele ou 
permitem que os usuários o removam. 

Sempre explique a causa e sugira uma ação 
possível. 

Freqüentemente inclui diversas opções 
diferentes de "OK" e "cancelar". 

As mensagens de confirmação normalmente são 
incluídas porque os usuários iniciantes em 
geral gostam de saber se uma ação realmente 
aconteceu. 

A melhor abordagem é oferecer informações de 
confirmação sem uma mensagem separada em 
que o usuário tenha de clicar. Por exemplo, se 
o usuário estiver visualizando itens em uma lista 
e adicionar um à mesma, a lista atualizada na 
tela exibindo o item adicionado é uma 
confirmação suficiente. 

Essa mensagem deve permitir que o usuário 
cancele a operação, no caso de não desejar 
esperar sua conclusão. 

Essa mensagem deve oferecer alguma 
indicação sobre quanto tempo a demora no 
processamento pode durar. 

As informações de ajuda são organizadas por 
tabelas de conteúdos e /ou busca por 
palavra-chave. 

A ajuda relacionada ao contexto fornece 
informações que dependem do que o usuário 
estava fazendo quando a ajuda foi solicitada. 

As mensagens de ajuda e a documentação 
online serão discutidas no Capítulo 1 3. 



ário saberá exatamente o que precisará ser feito. No caso de erros complicados, a mensagem de 
erro deve exibir o que o usuário comandou, sugerir as causas prováveis para o erro e propor pos
síveis soluções. Quando em dúvida, forneça mais informações do que o necessário ou o recurso 
para obter informações adicionais. As mensagens de erro devem fornecer um número de mensa
gem. Os números de mensagens não são destinados aos usuários, mas a presença deles simplifica 
o serviço da linha de suporte aos clientes, na identificação dos problemas e na ajuda aos usuários, 
porque muitas mensagens são formuladas de formas semelhantes. 

PROJETO DE ENTRADA 

As entradas facilitam a inserção de dados no sistema informatizado, sejam eles dados altamente 
estruturados, como informações sobre pedidos (números de itens, quantidades, preços) ou infor
mações não-estruturadas (comentários). O projeto de entrada significa projetar as telas usadas para 
entrar com informações, assim como qualquer outra forma na qual os usuários gravem ou digitem 
informações (cartões de ponto, solicitações de despesas). 

Princípios Básicos 

O objetivo do projeto de entrada é simplificar e facilitar a captação de informações precisas para 
o sistema. Os princípios fundamentais para o projeto de entrada refletem a natureza das entradas 
(em lote ou online) e as formas de simplificar a coleta delas. 

Usar os Processamentos Online e em Lote Adequadamente Há dois formatos para comandar entra
das em um sistema informatizado: o processamento online e o processamento em lote. Com o 
processamento online (às vezes denominado processamento de transação), cada item de entrada 
(p. ex., um pedido de cliente, um pedido de compra) é lançado no sistema individualmente, em 
geral ao mesmo tempo em que o evento ou transação solicita a entrada. Por exemplo, quando você 
pega um livro da biblioteca, compra um produto na loja ou faz uma reserva de passagem aérea o 
sistema informatizado que dá suporte a esse processo usa o processamento online para registrar 
imediatamente a transação no(s) banco(s) de dados apropriado(s). O processamento online é mais 
usado quando é importante obter informações em tempo real sobre o processo operacional. Por 
exemplo, quando você reserva uma poltrona em um avião essa poltrona não está mais disponível 
ao uso de outra pessoa, assim esse fragmento de informação deve ser registrado imediatamente. 

Com o processamento em lote, todas as entradas coletadas durante algum período de tempo 
são reunidas e lançadas no sistema de uma só vez, em um lote. Alguns processos operacionais 
geram naturalmente informações em lotes. Por exemplo, a maioria das folhas de pagamento ba
seadas em horas trabalhadas é feita usando o processamento em lote, porque os cartões de ponto 
são reunidos em lotes e processados simultaneamente. O processamento em lote também é usa
do para sistemas de processamento de transações que não exijam informações em tempo real. 
Por exemplo, a maioria das lojas envia informações sobre as vendas aos escritórios centrais, para 
que novos estoques de reposição sejam encomendados. Essas informações podem ser enviadas 
em tempo real, ao serem capturadas nas lojas, para que os escritórios centrais fiquem cientes em 
um ou dois segundos de que um produto foi vendido. Se as lojas não precisarem de dados 
atualizados em tempo real eles coletarão os dados sobre as vendas ao longo de todo o dia, e trans
mitirão esses dados toda a noite em um lote para o escritório central. Esse loteamento simplifica 
o processo de transmissão de dados e, geralmente, reduz os custos com comunicações; entretan
to, isso significa que os estoques não refletem precisão em tempo real, apenas no final do dia, 
após o lote ter sido processado. 

Capturar Dados na Origem Talvez o princípio mais importante do projeto de entrada seja capturar 
os dados em um formato eletrônico na fonte original, ou o mais próximo possível dela. Nos pri-
mórdios da era da informática, os sistemas de computador substituíram os sistemas manuais tra
dicionais que operavam em formulários de papel. Quando esses processos operacionais foram au
tomatizados, grande parte dos formulários de papel originais permaneceu em uso, ou porque nin
guém pensou em substituí-los ou devido ao custo. Assim, o processo operacional continuou a conter 
formulários manuais que eram levados ao centro de processamento em lotes para serem digitados 
no sistema informatizado por um digitador. 
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10-8 SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORMANDOS NO MERCADO DE TRABALHO 

VEZ 

Imagine que você está projetando a nova interface de um 
sistema de serviços de colocação de formandos no mercado de 
trabalho em sua universidade, o qual aceita currículos de estu
dantes e os apresenta em um formato-padrão para recrutadores. 

Descreva como você poderia incorporar os princípios básicos 
de projeto de entrada em seu projeto de interface. Lembre-se de 
incluir o uso de entrada de dados online versus em lote, a coleta 
de dados e os planos para reduzir a digitação. 

Muitos processos operacionais ainda operam dessa maneira, hoje em dia. Por exemplo, muitas 
empresas possuem formulários de solicitação de despesas que são preenchidos à mão e enviados 
a um departamento de contabilidade, que aprova e digita esses documentos no sistema em lotes. 
Há três problemas com essa abordagem. Primeiro, é caro porque duplica o trabalho (o formulário 
é preenchido duas vezes, uma vez à mão e outra no teclado). Segundo, aumenta o tempo de pro
cessamento, porque os formulários de papel devem ser deslocados fisicamente através do proces
so. Terceiro, aumenta o custo e a probabilidade de erro, porque separa a entrada do processamen
to da informação; alguém pode interpretar de forma errada o que está escrito manualmente no for
mulário de entrada, os dados podem ser lançados incorretamente ou a entrada original pode con
ter um erro que invalide a informação. 

A maioria dos sistemas de processamento de transações de hoje é projetada para capturar da
dos em sua origem. A automação dos dados na origem significa usar dispositivos de hardware 
especiais para capturar automaticamente os dados sem precisar de alguém para digitá-los. As lo
jas em geral usam as leitoras de códigos de barras, que digitalizam automaticamente os produtos 
e entram com os dados direto no sistema informatizado. Nenhum formato intermediário, como os 
formulários de papel, é usado. Tecnologias similares incluem o reconhecimento óptico de caractere, 
que pode ler números e textos impressos (p. ex., em cheques); leitores de faixas magnéticas, que 

10-B As INTERFACES DE USUÁRIO DE SISTEMAS DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS DE 

EMPRESAS ENLOUQUECEM OS USUÁRIOS 

Os funcionários das lojas Canadian Fertilizer da Hydro Agri 
costumavam levar quase 20 segundos para processar um pedi
do. Agora, após a instalação do SAP levam 90 segundos. Digitar 
um pedido exige que os usuários naveguem por seis telas para 
encontrar os campos de dados que estavam em uma tela no sis
tema antigo. O problema se tornou tão crítico, durante a gran
de atividade de plantio da primavera, que a equipe de projeto 
que instalou o sistema SAP foi colocada no serviço de atendi
mento de pedidos pelo telefone. 

Muitos outros clientes têm tido queixas a respeito de proble
mas similares no SAP e em outros sistemas de planejamento de 
recursos de empresas [ERP, enterprise resource planning] impor
tantes. A Algoma Steel, com sede em Ontário, usa o PeopleSoft 
e agora precisa usar uma dezena de telas para inserir os dados 
de empregados, enquanto usava apenas duas telas no antigo 
sistema de pessoal personalizado. A A-dec, um fabricante de 
equipamentos odontológicos baseado em Oregon, descobriu a 
duras penas que seu sistema de estoque Baan ainda estava con
tabilizando como estoques disponíveis os produtos que tinham 
sido despachados; o sistema exigia que os usuários confirmas
sem as remessas de pedidos antes de os registrarem como en
tregues nos estoques, mas não os atualizava automaticamente 
na tela de confirmação. 

Portanto, por que as empresas implementaram os sistemas 
ERP? A motivação por trás da maioria das implementações não 

era simplificar as tarefas dos usuários, mas melhorar a qualida
de dos dados, simplificar a manutenção do sistema e/ou supe
rar o problema do bug do milênio. O fato de o sistema ser fácil 
de usar não era algo a ser considerado, e o que torna os siste
mas ERP tão difíceis de usar é que na tentativa de padronizá-los 
os desenvolvedores tiveram de incluir muitos itens de dados e 
processos pouco usados. Em vez de ter um pequeno sistema 
personalizado coletando apenas os dados necessários a uma 
determinada empresa (o que poderia ser condensado para se 
ajustar a uma ou duas telas), as empresas agora descobrem que 
estão usando um sistema projetado para coletar todos os itens 
de dados que qualquer empresa possivelmente pudesse usar — 
itens de dados que agora exigem de seis a 12 telas. 

Fonte: "ERP User Interfaces Drive Workers Nuts", Computerworld, 
November 2, 1998, 32(44): 1,24, de Craig Stedman. 

PERGUNTA: 

Imagine que você fosse um analista de sistemas em um dos 
fornecedores importantes de sistemas ERP (p. ex., SAP, People
Soft, Baan). Como você poderia aplicar os princípios e as técni
cas de projeto de interface deste capítulo para facilitar o uso do 
seu sistema? 



podem ler informações codificadas em uma faixa de material magnético semelhante a um disque
te (cartões de crédito); e cartões inteligentes, que contêm microprocessadores, chips de memória 
e baterias (p. ex., calculadoras muito parecidas com cartões de crédito). Além de reduzir o tempo 
e o custo da entrada de dados, esses sistemas reduzem erros, porque é muito menos provável que 
capturem dados de forma incorreta. Hoje, computadores portáteis e scanners permitem que os dados 
sejam capturados na origem mesmo em ambientes móveis (entregas de correio aéreo, uso de car
ros de aluguel). 

Muitas informações, porém, não podem ser coletadas por esses sistemas automáticos, assim a 
melhor opção a seguir é capturar imediatamente da fonte usando um operador de entrada de dados 
treinado. Muitas reservas de linhas aéreas e hotéis, aplicações de crédito e pedidos de catálogo 
são registrados diretamente em um sistema informatizado, enquanto o cliente responde às per
guntas do operador. Alguns sistemas eliminam totalmente o operador e permitem que os usuários 
lancem seus próprios dados. Assim, diversas universidades (p. ex., o Massachusetts Institute of 
Technology [MIT]) não aceitam mais inscrições feitas em papel; todas as inscrições são digitadas 
pelos estudantes em formulários eletrônicos. 

Os formulários para coletar informações (em uma tela, em papel etc.) devem ser adequados à 
origem dos dados. Isto é, a ordem das informações no formulário deve corresponder ao fluxo natural 
de informações da origem dos dados, e os formulários de entrada de dados devem ser similares 
aos formulários de papel usados inicialmente para coletar os dados. 

Reduzir a Digitação Outro princípio importante é reduzir a digitação. A digitação custa tempo e 
dinheiro, seja ela executada por um cliente, usuário ou digitador treinado. O sistema nunca deve 
solicitar informações que podem ser obtidas de outra maneira (p. ex., recuperando-as de um ban
co de dados ou executando um cálculo). Da mesma maneira, um sistema não deve exigir que um 
usuário digite informações que podem ser selecionadas em uma lista; a seleção reduz erros e agiliza 
a entrada de dados. 

Em muitos casos, os dados têm valores que se repetem freqüentemente. Esses valores freqüen
tes devem ser usados como o valor-padrão dos dados, para que o usuário possa aceitar os valores 
e não ter de digitá-los repetidamente. Os exemplos de valores-padrão são a data atual, o código de 
área, mantido pela maioria dos clientes de uma empresa, e um endereço para cobrança que esteja 
baseado na residência do cliente. A maioria dos sistemas permite alterações nos valores-padrão 
para tratar as exceções das entradas de dados à medida que ocorrerem. 

Tipos de Entradas 

Cada item de dados que deve ser lançado está vinculado a um campo no formulário em que o valor 
será digitado. Cada campo também possui um rótulo de campo, que é o texto ao lado, acima ou 
abaixo do campo que informa ao usuário que tipo de informação pertence ao campo. Normalmen
te, o rótulo de campo é semelhante ao nome do elemento de dados, mas eles não precisam ter uma 
redação idêntica. Em alguns casos, um campo exibirá um modelo sobre a caixa de entrada para 
mostrar ao usuário exatamente como os dados devem ser digitados. Há muitos tipos diferentes de 
entradas, da mesma maneira que há muitos tipos diferentes de campos (veja a Figura 10-12). 

Texto Como o próprio nome sugere, uma caixa de texto é usada para digitar textos. As caixas de 
texto podem ser definidas para ter um tamanho fixo, ou podem ser roláveis e aceitar uma quanti
dade virtualmente ilimitada de texto. Em qualquer caso, as caixas podem conter uma ou diversas 
linhas de informações textuais. Nunca use uma caixa de texto se puder usar uma caixa de seleção 
(veja mais à frente). 

As caixas de texto devem apresentar rótulos de campos posicionados à esquerda da área de 
entrada de dados, com o tamanho delas claramente delimitado por uma caixa (ou uma série de 
sublinhados em uma interface não pertencente à GUI). Se houver diversas caixas de texto, seus 
rótulos de campo e as extremidades esquerdas de suas caixas de entrada de dados devem estar 
alinhados. Essas caixas devem permitir funções GUI padrão, como recortar, copiar e colar. 

Números Uma caixa de número é usada para digitar números. Alguns softwares podem formatar 
números automaticamente, conforme são digitados, de forma que 3452478 se transforme em 
R$34.524,78. As datas são uma forma especial de números que, às vezes, têm o próprio tipo de 
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FIGURA 10-12 

lipos de Caixas de Entrada 

caixa de número delas. Nunca use uma caixa de número se puder usar uma caixa de seleção (veja 
a seguir). 

Caixa de Seleção Uma caixa de seleção permite que o usuário selecione um valor em uma lista 
predefinida. Os itens na lista devem estar organizados em alguma ordem significativa, como a 
ordem alfabética, para listas longas, ou na ordem usada com mais freqüência. O valor de seleção-
padrão deve ser escolhido com cuidado. Uma caixa de seleção pode ser inicializada como "sem 
seleção" ou, melhor ainda, iniciar com o item normalmente mais usado já selecionado. 

Há seis tipos de caixas de seleção usados com mais freqüência: caixas de seleção, botões de 
opção, caixas de listagens na tela, caixas de listagens suspensas, caixas de combinação e contro
les deslizantes (Figura 10-13). A escolha entre os tipos de caixas de seleção de texto geralmente 
leva em conta o espaço de tela e o número de opções que o usuário pode selecionar. Se o espaço 
de tela for limitado e apenas um item puder ser selecionado, então uma caixa de listagem suspensa 
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FIGURA 10 -13 
Tipos de Caixas de Seleção 

é a melhor opção, porque nem todos os itens da listagem precisam ser exibidos na tela. Se o espa
ço de tela for limitado mas o usuário puder selecionar diversos itens, pode-se usar uma caixa de 
listagem na tela que exiba apenas alguns itens. As caixas de seleção (para seleções múltiplas) e os 
botões de opção (para seleções individuais) exigem que todos os itens da lista sejam exibidos ao 
mesmo tempo, portanto ocupam mais espaço de tela, mas visto que exibem todas as opções nor
malmente são mais simples para usuários iniciantes. 

Tipo de C a i x a 

C a i x a de seleção 
Apresenta uma lista completa 

de opções, cada uma com 
uma caixa quadrada na 
frente 

Botão de opção 
Apresenta uma lista completa 

de opções mutuamente 
exclusivas, cada uma com 
um círculo na frente 

Caixa de listagem 
na tela 
Apresenta uma lista de 

opções em uma caixa 

C a i x a de l istagem 
suspensa 
Exibe o item selecionado em 

uma caixa de uma linha que 
pode ser aberta para 
revelar a lista de opções 

C a i x a d e combinação 
Um tipo especial de caixa de 

listagem suspensa que 
permite ao usuário tanto 
digitar como rolar a lista 

Controle desl izante 
Uma escala gráfica com um 

ponteiro deslizante para 
selecionar um número 

Q u a n d o Usar 

Quando diversos itens puderem 
ser selecionados em uma lista 
de itens 

Quando apenas um item puder 
ser selecionado em um conjunto 
mutuamente exclusivo de itens 

Raramente ou nunca — apenas 
se houver espaço insuficiente 
para as caixas de seleção ou 
botões de opção 

Quando houver espaço 
insuficiente para exibir todas 
as opções 

Atalho para usuários experientes 

Ao entrar com um valor numérico 
aproximado a partir de uma 
escala contínua ampla 

Observações 

As caixas de seleção não são mutuamente exclusivas. 
Não use expressões negativas para identificadores 

de caixas. 
Os identificadores das caixas de seleção devem ser 

colocados em alguma ordem lógica, como aquela 
definida pelo processo operacional ou, na falta 
dela, alfabeticamente ou pelas que são usadas com 
mais freqüência primeiro. 

Não use mais de dez caixas de seleção para 
qualquer conjunto em particular de opções. Se você 
precisar de mais caixas, agrupe-as em categorias. 

Não use mais de seis botões de opção em nenhuma 
lista; se precisar de mais, use uma caixa de 
listagem suspensa. 

Se houver apenas duas opções, é preferível usar uma 
caixa de seleção do que dois botões de opção, a 
menos que as opções não sejam claras. 

Evite colocar botões de opção próximos às caixas de 
seleção para evitar contusão entre listagens 
diferentes de seleções. 

Esse tipo de caixa pode permitir que apenas um item 
seja selecionado (e nesse caso ela é uma versão 
feia de botões de opção). 

Esse tipo de caixa também pode permitir que muitos 
itens sejam selecionados (e nesse caso ela é uma 
versão feia de botões de opção), mas os usuários 
freqüentemente deixam de perceber que 
podem selecionar diversos itens. 

Esse tipo de caixa permite que a lista de itens seja 
rolada, portanto reduz a demanda de espaço de 
tela necessário. 

Esse tipo de caixa age como botões de opção, mas 
é mais compacto. 

Esse tipo de caixa oculta as opções dos usuários 
até que ela seja aberta, o que pode reduzir a 
facilidade de uso; inversamente, como protege os 
usuários iniciantes de opções raramente usadas, 
pode melhorar a facilidade de uso. 

Esse tipo de caixa simplifica o projeto se o número 
de opções for duvidoso, porque usa apenas uma 
linha quando ela é aberta. 

Esse tipo de caixa age como uma listagem 
suspensa, mas é mais rápido para usuários 
experientes quando a lista de itens é longa. 

O controle deslizante dificulta a seleção de um 
número preciso por parte do usuário. 

Alguns controles deslizantes também incluem uma 
caixa com números para permitir que o usuário 
entre com um número específico. 
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10-9 SERVIÇOS VOCACIONAIS 

VEZ 

Considere um formulário Web que um estudante usaria para 
inserir informações sobre ele e o currículo em uma solicitação 
de serviços vocacionais em sua universidade. Primeiro, esboce 
a aparência desse formulário e identifique os campos que ele 

incluiria. Quais tipos de verificações de validade você usaria para 
se certificar de que as informações que estão sendo lançadas 
no sistema estão corretas? 

Tipo de V a l i d a ç ã o 

Verificação de 
integridade 
Assegura que todos os dados 

requeridos foram lançados 

Verificação de formato 
Assegura que os dados são 

do tipo (p. ex., numérico) e 
do formato (p. ex., dia, 
mês, ano) corretos 

Verificação de limites 
Assegura que os dados estão 

dentro de valores mínimo e 
máximo corretos 

Verificação do dígito 
de verificação 
Dígitos de verificação são 

adicionados aos dados 
numéricos 

Verificação de 
consistência 
Assegura que as 

combinações de dados 
são válidas 

Verificação de banco 
de dados 
Confronta os dados com 

um banco de dados 
(ou arquivo) para assegurar 
que eles estão corretos 

Q u a n d o Usar 

Quando diversos campos 
precisam ser lançados antes 
que o formulário possa ser 
processado 

Quando os campos são 
numéricos ou contêm dados 
codificados 

Com todos os dados numéricos, 
se possível 

Quando são usados códigos 
numéricos 

Quando os dados estão 
relacionados 

Quando os dados estão 
disponíveis para serem 
verificados 

Observações 

Se as informações requeridas estiverem ausentes, 
o formulário retornará ao usuário sem ser 
processado. 

De preferência, os campos numéricos não devem 
permitir que os usuários digitem dados de texto, 
mas se isso não for possível os dados digitados 
devem ser verificados para garantir que são 
numéricos. 

Alguns campos usam códigos ou formatos especiais 
(p. ex., placas de automóveis com três letras e 
quatro números) que devem ser verificados. 

Uma verificação de limites permite somente números entre 
os valores corretos. Tal sistema também pode ser usado 
para proteger a "coerência" dos dados — por exemplo, 
rejeitar datas de nascimento anteriores a 1 880, porque as 
pessoas não costumam viver mais que 100 anos (muito 
provavelmente, 1980 foi o planejado). 

Os dígitos de verificação são números adicionados 
a um código como uma forma de permitir que o 
sistema valide rapidamente a precisão. Por 
exemplo, os números do seguro social dos Estados 
Unidos e do Canadá atribuem somente oito dos 
nove dígitos do número. O nono número — o dígito 
de verificação — é calculado usando uma fórmula 
matemática a partir dos oito primeiros números. 

Quando o número de identificação é digitado em um 
sistema informatizado, ele usa a fórmula e compara 
o resultado com o dígito de verificação. Se os números 
não forem correspondentes, então ocorreu um erro. 

Os campos de dados freqüentemente estão 
relacionados. Por exemplo, o ano de nascimento 
de alguém deve preceder o ano em que a pessoa 
se casou. 

Embora seja impossível para o sistema saber quais 
dados estão incorretos, ele pode relatar o erro 
ao usuário para obter a correção. 

Os dados são confrontados com as informações em 
um banco de dados (ou arquivo) para assegurar 
que eles estão corretos. Por exemplo, antes de um 
número de identificação ser aceito o banco de dados é 
consultado para confirmar que o número é válido. 

Como as verificações de bancos de dados são 
mais "caras" do que os outros tipos de verificações 
(exigem que o sistema trabalhe mais), a maioria 
dos sistemas executa as outras verificações 
primeiro, checando as verificações de bancos de 
dados só após os dados terem sido aprovados 
nas verificações anteriores. 

FIGURA 1 0 - 1 4 
Tipos de Validação de Entradas 



Validação da Entrada 

Todos os dados lançados no sistema devem ser validados para garantir a precisão. A validação de 
entrada (também denominada verificação de edição) pode adotar muitas formas. De preferência, 
os sistemas informatizados não devem aceitar dados que falhem em qualquer verificação de vali
dação importante para evitar que informações inválidas entrem no sistema. Entretanto, isso pode 
ser muito difícil, e os dados inválidos freqüentemente escapam dos digitadores e dos usuários que 
fornecem as informações. Está a cargo do sistema identificar dados inválidos e fazer as altera
ções, ou notificar alguém que possa solucionar o problema da informação. 

Há seis tipos diferentes de verificação de validação, como explicado na Figura 10-14: verifica
ção de integridade, verificação de formato, verificação de limites, verificação do dígito de verifi
cação, verificação de consistência e verificação de banco de dados. Todo sistema deve usar pelo 
menos uma verificação de validação em todos os dados lançados e, de preferência, executar todas 
as verificações apropriadas onde for possível. 

PROJETO DE SAÍDA 

As saídas são os relatórios que o sistema produz na tela, em papel ou em outra mídia, como a Web. 
As saídas talvez sejam aparte mais visível de qualquer sistema, porque a razão principal para usar 
um sistema de informações é acessar as informações que ele produz. 

Princípios Básicos 

O objetivo do mecanismo de saída é apresentar informações aos usuários para que possam com
preendê-las precisamente, com o mínimo de esforço. Os princípios fundamentais para o projeto 
de saída refletem como as saídas são usadas e as maneiras de torná-las mais simples à compreen
são dos usuários. 

Compreender O Uso do Relatório O primeiro princípio ao projetar relatórios é compreender como 
eles serão usados. Os relatórios podem ser usados para muitas finalidades diferentes. Em alguns 
casos — mas não com muita freqüência — os relatórios são lidos integralmente, porque todas as 
informações são necessárias. Em muitos casos, os relatórios são usados para identificar itens es
pecíficos ou como referências para encontrar informações, assim a ordem em que os itens são 
classificados no relatório ou agrupados em categorias é crucial. Isso é particularmente importante 
para o projeto de relatórios eletrônicos ou baseados na Web. Os relatórios baseados na Web, pla
nejados para serem lidos do princípio ao fim, devem ser apresentados em uma longa página rolável, 
enquanto os relatórios que são usados principalmente para localizar informações específicas de
vem ser distribuídos em várias páginas, cada uma com um link separado. Os números das páginas 
e a data em que o relatório foi preparado também são importantes para relatórios de consulta. 

A freqüência do relatório também pode representar um papel importante no projeto e na distri
buição. Os relatórios em tempo real fornecem dados que são fiéis ao segundo ou minuto em que 
foram produzidos (valores do mercado de ações, por exemplo). Os relatórios em lotes são aque
les que relatam informações de históricos que podem ser de meses, dias ou horas atrás, e fre
qüentemente oferecem informações adicionais além das informações relatadas (totais, resumos, 
médias). 

Não há nenhuma vantagem inerente aos relatórios em tempo real sobre os relatórios em lotes. 
A única vantagem reside na importância do tempo das informações. Se as informações em um 
relatório dependerem essencialmente do tempo (preços de mercado, informações sobre o controle 
de tráfego aéreo), então os relatórios em tempo real são fundamentais. Isso é particularmente 
importante, porque os relatórios em tempo real geralmente são caros de produzir; a menos que 
ofereçam algum valor comercial claro, o custo extra pode não valer a pena. 

Gerenciar a Carga de Informações A maioria dos gerentes demanda muitas informações. O objeti
vo de um relatório bem projetado é fornecer todas as informações necessárias para dar suporte às 
tarefas para as quais foi projetado. Isso não significa que o relatório deva fornecer todas as infor
mações disponíveis sobre o assunto — apenas o que os usuários decidem ser preciso para que 
executem seus trabalhos. Em alguns casos, isso pode resultar na produção de diversos relatórios 
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diferentes sobre os mesmos tópicos para os mesmos usuários, porque serão usados de formas di
ferentes. Isso não significa que o projeto seja ruim. 

Para os usuários em países de cultura ocidental, as informações mais importantes devem ser 
apresentadas primeiro no canto superior esquerdo da tela ou do relatório de papel. As informa
ções devem ser fornecidas em um formato que seja utilizável sem nenhuma modificação. O usu
ário não deve precisar reordenar as informações do relatório, realçar informações cruciais para 
localizá-las com mais facilidade, em meio a uma massa de dados, ou executar cálculos matemáti
cos adicionais. 

Reduzir a Tendenciosidade Nenhum analista começa a projetar um relatório tendencioso intencio
nalmente. O problema com a tendenciosidade é que ela pode ser muito sutil; os analistas podem 
introduzi-la de forma não-intencional. A tendenciosidade pode ser introduzida pela forma como 
as listas de dados são classificadas, porque as entradas que aparecem primeiro em uma listagem 
podem receber muito mais atenção do que aquelas que aparecem depois. Os dados geralmente são 
classificados em ordem alfabética, tornando mais proeminentes as entradas iniciadas pela letra A. 
Os dados podem ser classificados em ordem cronológica (ou ordem cronológica inversa), dando 
mais ênfase às entradas mais antigas (ou mais recentes). Os dados podem ser classificados por 
valores numéricos, destacando os valores mais altos ou mais baixos. Por exemplo, considere um 
relatório de vendas mensal por estado. O relatório deve ser listado em ordem alfabética pelo nome 
do estado, em ordem descendente pelo montante de vendas ou em alguma outra ordem (p. ex., 
região geográfica)? Não há respostas fáceis para essas perguntas, exceto dizer que a ordem de 
apresentação deve corresponder à maneira com que as informações são usadas. 

Exibições de gráficos e relatórios podem apresentar problemas de projeto particularmente de
safiadores.8 A escala usada nos eixos dos gráficos está particularmente sujeita a tendenciosidade. 
Para a maioria dos tipos de gráficos, a escala sempre deve começar do zero; caso contrário, a com
paração entre os valores pode ser enganosa. Por exemplo, na Figura 10-15 as vendas aumentaram 
muito desde 1993? Os números nos dois gráficos são os mesmos, mas as imagens visuais que os 
dois apresentam são muito diferentes. A primeira vista a Figura 15-10a sugeriria somente peque
nas alterações, enquanto a Figura 15-10b poderia sugerir que houve alguns incrementos significa
tivos. De fato, as vendas aumentaram em um total de 15% durante cinco anos, ou 3% por ano. A 
Figura 10-15a apresenta uma imagem mais precisa; a Figura 10-15b é tendenciosa, porque a esca
la começa muito próxima do valor mais baixo do gráfico e induz o observador a acreditar que as 
alterações foram maiores (especificamente, mais do que dobrar de "duas linhas" em 1993 para 
"cinco linhas" em 1998). A Figura 10-15b é o gráfico-padrão produzido pelo Excel da Microsoft. 

Tipos de Saídas 

Há muitos tipos diferentes de relatórios, como relatórios detalhados, relatórios de resumo, rela
tórios de exceções, documentos de retorno e gráficos (Figura 10-16). Classificar os relatórios é 
desafiador, porque muitos deles apresentam características de vários tipos diferentes. Por exem
plo, alguns relatórios detalhados também produzem totais de resumo, tornando-os relatórios de 
resumo. 

Mídia 

Há muitos tipos diferentes de mídia para produzir relatórios. Os dois meios dominantes em uso 
hoje em dia são o papel e o eletrônico. O papel é a mídia mais tradicional. Por quase todo o tempo 
de vida das organizações humanas relatórios têm sido elaborados em papel ou em mídia seme
lhante (p. ex., papiro, pedra). O papel é relativamente durável, fácil de usar e acessível na maioria 
das situações. Também é muito facilmente transportado, pelo menos no caso de relatórios peque
nos. 

O papel também possui algumas desvantagens muito significativas. Ele é inflexível. Após ser 
impresso, o relatório não pode mais ser classificado ou reformatado para apresentar uma visão 

8Alguns dos melhores livros sobre projeto e exibições de gráficos são The Visual Display of Quantitative Information, 
Envisioning Information e Visual Explanations, de Edward R. Tufte, publicados pela Graphics Press, Cheshire Connecti-
cut. Outro bom livro é Visualizing Data, de William Cleveland, Hobart Press, 1993. 
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FIGURA 1 0 - 1 5 
Tendenciosidade em Grupos: (a) Gráfico 
Não-tendencioso com a Escala 
Começando em 0; (b) Gráfico 
Tendencioso com a Escala Começando 
em 90. 

Gráfico Não-tendencioso com a escala começando em O 
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Gráfico Tendencioso com a escala começando em 90 
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diferente das informações. Da mesma maneira, se as informações do relatório forem alteradas o 
relatório inteiro deverá ser impresso novamente. Os relatórios de papel são caros, difíceis de du
plicar e exigem suprimentos consideráveis (papel, tinta) e espaço de armazenagem. Os relatórios 
de papel também são difíceis de transportar rapidamente por longas distâncias (p. ex., de um es
critório central em Toronto para um escritório regional nas Bermudas). 

Portanto, muitas empresas estão mudando para a produção de relatórios eletrônicos, por meio 
dos quais os relatórios são "impressos" mas armazenados em formato eletrônico na Web, para 
que os usuários possam acessá-los facilmente. Geralmente, os relatórios eletrônicos estão dispo
níveis em mais formatos predefinidos do que seus congêneres baseados em papel, porque o custo 
de produzir e armazenar formatos diferentes é mínimo. Os relatórios eletrônicos também podem 
ser produzidos sob demanda, conforme o necessário, e permitem que o usuário pesquise mais fa
cilmente por determinadas palavras. Alguns usuários ainda imprimem o relatório eletrônico em 
suas próprias impressoras, mas o custo reduzido da distribuição eletrônica por longas distâncias e 
a facilidade de permitir que mais usuários acessem os relatórios eletrônicos do que os de papel 
normalmente compensam o custo da impressão local. 

10-10 LOCALIZANDO A TENDENCIOSIDADE 

VEZ 

Folheie jornc 
são? 

JÍS e revistas recentes de grande circulação e encontre quatro gráficos. Quantos são tendenciosos e quantos não o 
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10-C SELECIONANDO OS ESTUDANTES ERRADOS 

Ajudei o departamento de uma universidade a desenvolver 
um pequeno sistema de suporte de decisão para analisar e ava
liar estudantes que se candidataram a um programa especializa
do. Algumas informações eram numéricas e podiam facilmente 
ser processadas direto pelo sistema (p. ex. ; a nota média, os 
resultados padronizados do teste). Outras informações exigiam 
que se fizessem julgamentos subjetivos entre os estudantes (p. 
ex., atividades extracurriculares, experiência de trabalho). Os 
usuários entraram com suas avaliações das informações subjeti
vas por meio de diversas telas de análise de dados, em que os 
estudantes estavam listados em ordem alfabética. 

Para tornar o sistema "mais fácil de usar", os relatórios que 
listavam os resultados da análise também foram apresentados 
em ordem alfabética pelos nomes dos estudantes, em vez de estar 

na ordem do melhor estudante para o pior estudante. Em uma 
série de testes antes da instalação os usuários selecionaram os 
estudantes errados para a admissão em 20% dos casos. Eles 
imaginaram, erradamente, que os estudantes listados primeiro 
eram os mais bem avaliados, e simplesmente selecionaram os 
primeiros na lista de admissão. Nem o título do relatório, nem o 
fato de que todos os nomes de estudantes estavam em ordem 
alfabética fez com que eles percebessem que tinham interpreta
do o relatório incorretamente. 

Alan Dennie 

PERGUNTA: 

Que preocupações esse problema poderia despertar sobre 
o restante do sistema? 

Tipo de Relatório 

Relatório d e t a l h a d o 
Lista informações detalhadas 

sobre todos os itens 
solicitados 

Relatório de resumo 
Lista o resumo das 

informações sobre todos 
os itens 

Documento de retorno 
Saídas que "retornam" e se 

transformam em entradas 

Gráficos 
Gráficos usados como 

exemplos ilustrativos em 
vez de tabelas de números 

Q u a n d o Usar 

Quando o usuário precisa 
de informações completas 
sobre os itens 

Quando o usuário precisa 
de informações resumidas 
sobre muitos itens 

Quando um usuário (geralmente 
um cliente) precisa devolver 
uma saída para ser 
processada 

Quando os usuários precisam 
comparar dados entre 
diversos itens 

Observações 

Esse relatório normalmente é produzido somente 
em resposta a uma consulta sobre itens que 
correspondam a alguns critérios. 

Esse relatório em geral é lido de modo integral, 
para ajudar na compreensão de um ou mais itens 
detalhadamente. 

Esse relatório normalmente é produzido somente 
em resposta a uma consulta sobre itens que 
correspondam a alguns critérios, mas pode ser 
um banco de dados completo. 

Esse relatório normalmente é lido com a finalidade 
de comparar diversos itens entre si. 

A ordem em que os itens são classificados é 
importante. 

Os documentos de retorno são um tipo especial de 
relatório que é ao mesmo tempo de saíaa e entrada. 
Por exemplo, a maioria das faturas enviadas aos 
consumidores (faturas de cartões de crédito, p. ex.) 
fornece informações sobre o total devido e também 
contém um formulário que os consumidores 
preenchem e devolvem com o pagamento. 

Gráficos bem-feitos ajudam os usuários a comparar 
dois ou mais itens ou a compreender as alterações 
ocorridas ao longo do tempo. 

Os gráficos não são eficientes em auxiliar os 
usuários a reconhecer valores numéricos precisos, 
e devem ser substituídos ou combinados com 
tabelas quando a precisão for importante. 

Os gráficos de barras tendem a ser melhores que as 
tabelas de números ou outros tipos de gráficos 
quando há comparação de valores entre itens (mas 
evite os gráficos tridimensionais, que dificultam as 
comparações). 

Os gráficos de linha facilitam a comparação entre 
valores ao longo do tempo, enquanto os gráficos de 
dispersão facilitam a localização de agrupamentos 
ou dados incomuns. 

Os gráficos de pizza mostram as proporções ou 
parcelas relativas de um todo. 

FIGURA 10-16 

Tipos de Relatórios 
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10-D ELIMINANDO O PAPEL PARA ECONOMIZAR DINHEIRO 

Uma das firmas relacionadas na revista Fortune 500 na qual 
trabalhei tinha um edifício comercial de 1 8 andares sediando 
sua matriz mundial. Ela dedicou dois andares inteiros desse edi
fício somente para armazenar papéis e relatórios "atuais" (um 
galpão separado era mantido fora da cidade para relatórios 
"arquivados", como documentos relativos a impostos). Imagine 
o custo anual de espaço de escritório no prédio da matriz com
prometido nesses relatórios. Agora imagine como um funcioná
rio teria acesso aos relatórios e você poderá compreender rapi
damente a razão por trás dos relatórios eletrônicos, mesmo que 

APLICAÇÃO DOS CONCEITOS À CD SELECTIONS  

No caso da CD Selections, há três diferentes interfaces com o usuário diferentes para serem 
projetadas: Processo 1: Registrar solicitações; Processo 2: Manter materiais promocionais, e Pro
cesso 3: Processar reservas (veja a Figura 6-19, no Capítulo 6). Nesta seção, vamos nos concen
trar somente no Processo 1, a parte da Web usada pelos clientes. 

Desenvolvimento do Cenário de Uso 

A primeira etapa no processo de projeto da interface foi desenvolver os cenários de uso principais 
para o sistema de Internet. Alec Adams, analista de sistemas sênior na CD Selections e gerente de 
projeto do sistema de Internet, começou examinando o DFD e avaliando os tipos de usuários e 
como eles interagiriam com o sistema. Como discutido anteriormente, Alec identificou dois cená
rios de uso: o comprador por pesquisa e o comprador apressado (veja a Figura 10-6). Alec tam
bém lembrou de outros cenários de uso para o Web site em geral, mas os omitiu porque não eram 
comuns. Da mesma maneira, ele lembrou de diversos cenários de uso que não levavam a vendas 
(fãs procurando informações sobre seus artistas e álbuns favoritos) e também os omitiu, porque 
não eram importantes no projeto do Web site. 

Projeto da Estrutura da Interface 

A seguir, Alec criou um ISD para o sistema Web. Ele começou com os DFDs para assegurar que 
toda funcionalidade definida para o sistema fosse incluída no ISD. A Figura 10-17 mostra o ISD 
para a parte do processo 1 relativa à Web. Na prática, alguns processos no DFD nível 1 para essa 
parte do sistema (Figura 6-20) poderiam ser decompostos em diversos DFDs nível 2. Entretanto, 
para simplificar, mostramos neste capítulo um ISD que está vinculado ao DFD nível 1 da Figura 
6-20, em vez de tentar criar mais DFDs e vincular o ISD a eles. 

0 Projeto Inicial da Estrutura da Interface O sistema de Internet terá um menu principal ou home 
page (interface número 0), que permitirá aos usuários navegarem para uma página de busca (1), 
que dará ao usuário meios de digitar critérios de busca para produzir uma lista de CDs baseada no 
artista (1.1), no título (1.2) ou no compositor (1.3). A home page também teria um link para uma 
página de pesquisa (2), que permitiria ao usuário digitar uma categoria de música e critérios de 
classificação (alfabeticamente, por artista ou título, e em seguida por data de lançamento) para 
produzir uma lista de CDs naquela categoria (2.1). A home page também teria um link para uma 
página de promoções especiais (3), que levaria a listas de best sellers (3.1), CDs lançados recen
temente (3.2) ou promoções especiais da Internet (3.3). 

Cada uma dessas listas de CDs permitiria ao usuário clicar em um título de CD específico e 
visualizar informações detalhadas sobre ele (6), como artistas, faixas e eventualmente amostras 
de músicas (na versão 2 do sistema). Alec decidiu oferecer os materiais promocionais adicionais 

CONCEITOS 

a maioria dos usuários acabe por imprimi-los. Depois de um ano 
fazendo a substituição para relatórios eletrônicos (para tantos 
relatórios quanto possível), a área de armazenamento de rela
tórios foi reduzida a uma pequena sala. 

Alan Dennie 

PERGUNTA: 

Que tipos de relatórios são mais apropriados para o formato 
eletrônico? Que tipos de relatórios são menos apropriados para 
os relatórios eletrônicos? 
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Observação: Todas as páginas permitem que 
o usuário retorne à home page do sistema ou 
aos menus de primeiro nível. 

FIGURA 1 0 - 1 7 
0 ISD Inicial da CD Selections para a Parte Relativa à Web do Sistema de Internet 



(p. ex., visualizações) em uma página separada (6.1), em vez de incluí-los na entrada principal de 
cada CD, para evitar sobrecargas e consultas de longa duração na Web. Tanto a página de CD (6) 
quanto a página de material promocional (6.1) permitiriam ao usuário localizar lojas com o CD 
(6.2) e, em seguida, colocar o CD da loja selecionada no carrinho de compras (6.3) e, depois, exibir 
o carrinho de compras (4). Depois, o usuário poderia retornar à home page (0) e começar uma 
nova pesquisa. 

A home page do sistema (0) permite que os usuários gerenciem o carrinho de compras, exibin
do os itens que ele contém no momento (4) e permitindo aos usuários excluí-los (4.1). A home 
page também possui o link para fazer a solicitação, que exibiria as informações da solicitação atu
al e permitiria que os usuários digitassem seus nomes e endereços de correio eletrônico (5), que 
seriam aceitos (5.1) ou não, caso alguém tivesse comprado o último CD da loja no intervalo de 
tempo entre a colocação do CD no carrinho de compras e a conclusão do pedido propriamente 
dito (5.2). 

Alec também antecipou que, usando quadros, o usuário seria capaz de retornar à home page 
(interface 0) ou a qualquer menu de primeiro nível (interfaces de 1 a 5) a partir de qualquer tela. 
Documentar tudo isso acrescentaria muitas linhas ao ISD, assim Alec simplesmente colocou uma 
observação no ISD descrevendo todo o procedimento. 

0 Projeto da Estrutura da Interface Revisado A seguir, Alec examinou os cenários de uso para ver 
o grau de interação permitido pelo ISD inicial entre tipos diferentes de usuários e o sistema. Ele 
começou com o cenário do "Comprador por pesquisa" e o acompanhou ao longo de todo o ISD, 
imaginando o que apareceria em cada tela e simulando navegar pelo sistema. Ele achou que o ISD 
funcionou bem, mas observou uma anormalidade. As informações apresentadas na tela "Visuali
zar carrinho de compras" (uma lista de CDs no carrinho de compras, seus preços e os locais das 
lojas, mais o recurso de excluir itens) eram muito semelhantes àquelas apresentadas na tela "Fa
zer pedido" (uma lista de CDs no carrinho de compras, seus preços e os locais das lojas, mais um 
formulário em que digitar as informações do pedido (nome do cliente, endereço de correio eletrô
nico, etc). 

Por esse motivo, Alec decidiu combinar as duas telas em uma que apresentasse as informações 
sobre o CD, permitisse ao usuário excluir CDs e contivesse o formulário de pedido. Isso simplifi
caria a interface e também economizaria o tempo de programação subseqüente. Porém, ele estava 
relutante em combinar os itens do menu (especificamente, os links em HTML) que dirigiriam o 
usuário à tela. Ele acreditava que os usuários que estivessem em dúvida em efetuar o pedido e 
desejassem visualizar o carrinho de compras primeiro ficariam relutantes em clicar no botão "Fa
zer pedido". Da mesma forma, para alguém que estivesse pronto para concluir o pedido não seria 
intuitivo clicar em um botão "Visualizar carrinho de compras". Portanto, ele decidiu manter os 
dois links com nomes que conduziam à mesma página. Isso era muito incomum, mas às vezes o 
incomum é a melhor solução. O ISD revisado, apresentado na Figura 10-18, mostra as duas inter
faces combinadas a outras três interfaces vinculadas fora delas (4.1, 4.2,4.3). 

É importante observar que não combinamos a funcionalidade desses dois processos ("Visuali
zar carrinho de compras", "Fazer pedido"). O ISD descreve as telas, não o processo operacional 
— este é o papel do DFD. O ISD mostra simplesmente como as telas fluem. 

Alec, a seguir, explorou o cenário do "Comprador apressado". Nesse caso, o ISD não funcio
nou tão bem. Todo o procedimento de mudança da home page para a página de pesquisa, para a 
lista de CDs correspondentes e para a página do CD com o preço e outras informações é realizado 
em três cliques do mouse. Isso está incluído na regra dos três cliques, mas para alguém com pressa 
pode ser muito. Alec decidiu adicionar uma opção "pesquisa rápida" à home page (interface 0), 
que permitiria ao usuário digitar um critério de pesquisa (p. ex., pesquisar apenas pelo nome do 
artista ou pelo título, em vez de fazer uma pesquisa mais detalhada, como seria possível na página 
de pesquisa), que com um clique levaria o usuário ao CD que correspondesse ao critério (interface 
6) ou a uma lista de CDs, se houvesse mais de um (interfaces 1.1, 1.2, 1.3). Isso permitiria a um 
usuário impaciente chegar ao CD de seu interesse em um ou dois cliques. 

Uma vez que o CD seja exibido na tela (6), o cenário do "Comprador apressado" sugeriria que 
o usuário encontraria imediatamente uma loja e solicitaria o CD, faria uma nova pesquisa ou aban
donaria o Web site e iria surfar em outro local. Isso sugeriu duas alterações importantes. Primeira, 
tinha de haver uma maneira mais fácil de ir para a tela "Fazer pedido" (4). Conforme o ISD estava 
naquele momento (Figura 10-18), o usuário teria de adicionar o item ao carrinho de compras (re
sultando na interface 6.3) e, em seguida, clicar no link no quadro HTML para chegar à tela "Fazer 
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Menu Principal 
(Home Page do 

Sistema) 

Observação: Todas as páginas contêm o menu da home 
page em um quadro HTML, mais um link para a própria 
home page. 

FIGURA 1 0 - 1 8 
0 ISD Revisado da CD Selections para a Parte Relativa à Web do Sistema de Vendas pela Internet 



pedido". Embora a habilidade dos usuários de notar o link Fazer Pedido no quadro ainda aguar
dasse o estágio de avaliação da interface, Alec suspeitou, baseado em experiências passadas, que 
um número significativo de usuários não o veria. Portanto, ele decidiu eliminar a tela "Carrinho 
de compras" (6.3) e adicionar dois botões às telas "Exibir informações de um CD" (6) e "Materi
ais promocionais" (6.2), denominados "Fazer pedido" e "Adicionar ao carrinho de compras", que 
levariam o usuário à tela "Visualizar carrinho de compras" "Fazer pedido" (4) (veja a Figura 
10-18). 

A segunda alteração foi no quadro HTML. Visto que o "comprador apressado" poderia querer 
pesquisar por outro CD em vez de solicitar o CD, Alec decidiu incluir o item pesquisa rápida da 
home page no quadro. Isso disponibilizaria imediatamente todas as pesquisas em qualquer lugar 
do sistema. Isso também significava que toda funcionalidade contida na home page (0) seria rea
lizada através do quadro. Alec atualizou a observação na parte inferior do ISD para refletir a alte
ração (veja a Figura 10-18). 

Projeto dos Padrões da Interface 

Logo que o ISD foi concluído, Alec passou a desenvolver os padrões da interface do sistema. 0 
simbolismo da interface era muito simples: uma loja de discos da CD Selections. Os objetos e 
ações da interface eram igualmente simples, assim como o uso do ícone do logotipo da CD 
Selections (Figura 10-19). 

Projeto do Modelo da Interface 

Para o modelo da interface, Alec decidiu por um projeto simples e claro que tinha um padrão de 
plano de fundo moderno, com o logotipo da CD Selections no canto superior esquerdo. O modelo 
apresentava duas áreas de navegação: um menu abrangendo toda a área superior para a navegação 
em todo o Web site (a home page do Web site, localizações das lojas, p. ex.) e um menu na extre
midade inferior esquerda para a navegação no sistema de Internet. O menu da extremidade es
querda continha os links para as telas dos cinco níveis superiores (as interfaces 1,2,3,4 na Figura 
10-18), assim como a opção de "pesquisa rápida" (quick search). A área central da tela é usada 
para exibir formulários e relatórios quando o link apropriado é clicado. Veja a Figura 10-20. Nes
se ponto, Alec decidiu buscar algumas opiniões rápidas sobre a estrutura e os padrões da interface 
antes de investir tempo em prototipar os projetos da interface. Assim, ele se reuniu com Margaret 
Mooney, a responsável pelo projeto, e com Chris Campbell, o consultor, para discutir o projeto 
em desenvolvimento. Fazer mudanças nesse momento seria muito mais simples do que depois de 
fazer o protótipo. Margaret e Chris tinham algumas sugestões; assim, após a reunião, Alec fez as 
alterações e passou à etapa de prototipação do projeto. 

Prototipação do Projeto 

Alec decidiu desenvolver um protótipo em HTML do sistema. O sistema de vendas pela Internet 
era um novo território para a CD Selections e um investimento estratégico em um novo modelo 
empresarial, assim era importante certificar-se de que nenhum assunto importante fosse negligen
ciado. O protótipo em HTML forneceria as informações mais detalhadas e permitiria uma avali
ação interativa da interface. 

Alec começou projetando a abertura do protótipo com a tela inicial e gradualmente as outras. 
O processo era muito repetitivo, e ele fez muitas alterações nas telas à medida que seu trabalho 
avançava. Uma vez que tinha um protótipo inicial projetado, ele o postou na intranet da CD 
Selections e solicitou opiniões de vários amigos com larga experiência na Web. Ele revisou o 
protótipo baseado nas opiniões recebidas dos amigos. A Figura 10-21 apresenta algumas telas do 
protótipo. . 

Avaliação da Interface 

A etapa era a avaliação da interface. Alec decidiu por uma avaliação em duas fases. A primeira 
deveria ser uma avaliação interativa conduzida por Margaret Mooney, seus gerentes de marke-
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S imbol ismo da Interface: uma Loja de Discos da CD Selections 

Objetos da Interface 

• C D : todos os itens, CD, fita ou DVD, a menos que seja importante fazer a distinção entre eles 

•Ar t is ta : pessoa ou grupo que grava o CD 

•T í tu lo: título ou nome do CD 

•Composi tor : pessoa ou grupo que escreve as músicas para o CD (usado principalmente 
para músicas clássicas) 

• C a t e g o r i a Musical : tipo de música. As categorias atuais incluem: rock, jazz, clássica, 
country, alternativa, trilhas sonoras, rap, folk, gospel 

•Lista de CD: a lista de CD(s) que corresponda aos critérios especificados 

•Car r inho de Compras : local para armazenar os CDs até que eles sejam solicitados 

Ações da Interface 

•Pesquisar : exibe uma lista de CDs que correspondem aos critérios especificados 

• N a v e g a r : exibe uma lista de CDs classificada em uma ordem especificada por alguns 
critérios 

•Ped i r : autoriza o pedido especial ou a reserva 

ícones da Interface 

•O logot ipo da CD Selections será usado em todas as telas 

FIGURA 10-19 

Os Padrões da Interface da CD Selections 

FIGURA 10-20 

0 Modelo da Interface da CD Selections para a Parte Relativa à Web do Sistema de Vendas pela Internet 



FIGURA 1 0 - 2 1 
Exemplos de Interfaces do Protótipo do Projeto da CD Selections: (a) Lista por Artista (Interface 
(Interface 6) 

Informações de um CD 
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ting, membros selecionados do quadro de funcionários, gerentes de lojas selecionados e ainda por 
Chris Campbell. Eles praticaram com o protótipo e identificaram diversas formas de melhorá-lo. 
Alec modificou o protótipo em HTML para refletir as alterações sugeridas pelo grupo, e pediu 
que Margaret e Chris o avaliassem novamente. 

A segunda avaliação também era interativa, voltada ao mesmo tempo para dois grupos especí
ficos de possíveis clientes, um com pouca experiência na Internet e o outro com larga experiência 
na rede. Novamente, várias alterações pontuais foram identificadas. Alec modificou novamente o 
protótipo em HTML e pediu a Margaret e Chris para avaliá-lo novamente. Depois que eles se mos
traram satisfeitos, o projeto da interface estava concluído. 

RESUMO 

Princípios para o Projeto de Interface com o Usuário 
O primeiro elemento do projeto de interface com o usuário é o layout da tela, formulário ou rela
tório, que normalmente é representado usando-se formas retangulares com uma área na parte su
perior para a navegação, uma área central para entradas e saídas e uma linha de status na parte 
inferior. O projeto deve ajudar o usuário a ter consciência do conteúdo e do contexto, tanto entre 
partes diferentes do sistema, à medida que se navega por ele, quanto em qualquer formulário ou 
relatório. Todas as interfaces devem ser esteticamente agradáveis (não obras de arte) e precisam 
incluir uma quantidade significativa de espaços em branco, usar as cores cuidadosamente e ser 
consistentes com os tipos de letras usadas. A maioria das interfaces deve ser projetada tanto para 
usuários iniciantes/de primeira viagem como para usuários experientes. A consistência no projeto 
(dentro do sistema e por outros sistemas usados pelos usuários) é importante para os controles de 
navegação, terminologia e para o layout de formulários e relatórios. Finalmente, todas as interfa
ces devem tentar reduzir a atividade do usuário, por exemplo, exigindo não mais do que três cliques 
a partir do menu principal para executar uma ação. 

0 Processo de Projeto de Interface com o Usuário 
Primeiro, os analistas desenvolvem cenários de uso que descrevam os padrões de ações que serão 
usados com maior freqüência pelos usuários. Segundo, eles projetam a estrutura da interface por 
meio de um ISD baseado no DFD. Depois, o ISD é testado com os cenários de uso para assegurar 
que ele permitirá aos usuários executar esses cenários rapidamente e de forma tranqüila. Terceiro, 
os analistas definem os padrões da interface em termos de simbolismo(s) da interface, objetos, 
ações e ícones. Esses elementos são projetados conjuntamente no projeto de um modelo de inter
face básico para cada seção principal do sistema. Quarto, os projetos das interfaces individuais 
são colocados em protótipos, por meio de um esboço seqüencial, de um protótipo em HTML ou 
de um protótipo usando a linguagem de desenvolvimento do próprio sistema (p. ex., Visual Basic). 
Finalmente, a avaliação da interface é conduzida usando a avaliação heurística ou analítica, a 
avaliação prática, a avaliação interativa ou o teste de usabilidade formal. Essa avaliação quase 
sempre identifica melhorias, assim as interfaces são projetadas mais uma vez e avaliadas nova
mente. 

Projeto de Navegação 
A meta fundamental do sistema de navegação é tornar o uso do sistema tão simples quanto possí
vel, evitando que o usuário cometa erros, simplificando a reparação de erros e usando uma ordem 
gramatical consistente (normalmente a ordem objeto-ação). As linguagens de comando e natural 
e a manipulação direta são usadas na navegação, mas as abordagens mais comuns são os menus 
(barra de menu, menu suspenso, menu hyperlink, hyperlinks incorporados, menu pop-up, menu 
de guias, botões e barras de ferramentas e mapas de imagem). Mensagens de erros, mensagens de 
solicitação de confirmação, mensagens de confirmação, mensagens de demora e mensagens de 
ajuda são os tipos de mensagens mais comuns. 

Projeto de Entrada 
O objetivo do projeto de entrada é simplificar e facilitar a captação de informações precisas para 
o sistema, normalmente usando o processamento online ou em lote, capturando dados na origem 
e reduzindo a digitação. O projeto de entrada inclui o projeto de telas de entrada e todos os formu
lários pré-impressos que são usados para coletar dados antes de serem digitados no sistema de 
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informações. Há muitos tipos de entradas, como campos de texto, campos de números, caixas de 
seleção, botões de opção, caixas de listagem na tela, caixas de listagem suspensa, controles desli
zantes. A maioria das entradas é validada usando-se alguma combinação de verificações de inte
gridade, verificações de formato, verificações de limites, dígitos de verificação, verificações de 
consistência e verificações de banco de dados. 

Projeto de Saída 
0 objetivo do projeto de saída é apresentar informações aos usuários para que possam compreen
dê-las precisamente com o mínimo de esforço, normalmente entendendo como os relatórios serão 
usados e projetando-os para reduzir a sobrecarga e a tendenciosidade das informações. 0 projeto 
de saída significa projetar telas e relatórios em outras mídias, como o papel e a Web. Há muitos 
tipos de relatórios, incluindo relatórios detalhados, i •elatórios de resumo, relatórios de exceções, 
documentos de retorno e gráficos. 

TERMOS IMPORTANTES 

Ação da interface Facilidade de aprendizagem Ordem objeto-ação 
Automação dos dados na origem Facilidade de uso Padrões da interface 
Avaliação da interface Formulário Página Web 
Avaliação heurística Gráfico Processamento de transação 
Avaliação interativa ícone da interface Processamento em lote 
Avaliação prática Informação em tempo real Processamento online 
Barra de ferramentas Interface com o usuário Protótipo do projeto da interface 
Botão Interface do sistema Protótipo em HTML 
Botão de opção Interface gráfica com o usuário (GUI Protótipo em linguagem 
Caixa de combinação graphical user interface) Reconhecimento óptico de caractere 
Caixa de listagem na tela Layout Regra dos três cliques 
Caixa de listagem suspensa Leitor de código de barras Relatório 
Caixa de número Leitores de faixas magnéticas Relatório de exceção 
Caixa de seleção Linguagem de comando Relatório de resumo 
Caixa de texto Linguagem natural Relatório detalhado 
Campo Manipulação direta Relatório em lote 
Carga de informações Mapa de imagem Relatório em tempo real 
Cartão inteligente Mecanismo de entrada Rótulo do campo 
Cenário de uso Mecanismo de navegação Simbolismo da interface 
Consciência do conteúdo Mecanismo de saída Tecla de atalho 
Consistência Mensagem de ajuda Tendenciosidade 
Controle deslizante Mensagem de confirmação Teste de usabilidade 
Densidade Mensagem de demora Validação 
Diagrama de estrutura da interface (ISD, Mensagem de erro Valor-padrão 

interface structure diagram) Menu Verificação de banco de dados 
Dica de ferramenta Menu de guias Verificação de consistência 
Digitador Menu pop-up Verificação de dígito de verificação 
Documento de retorno Menu suspenso Verificação de edição 
Esboço seqüencial Modelo da interface Verificação de formato 
Espaço em branco Objeto da interface Verificação de integridade 
Estética Ordem ação-objeto Verificação de limites 
Experiência do usuário Ordem gramatical 

PERGUNTAS 

1. Explique três princípios importantes do projeto de interface 3. Por que a consciência do conteúdo é importante? 
com o usuário. 4. 0 que é espaço em branco e por que ele é importante? 

2. Quais são as partes fundamentais da maioria das interfaces 5. Sob quais circunstâncias as densidades devem ser baixas? 
com o usuário? E altas? 
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6. Como um sistema deve ser projetado para ser usado tanto 
por usuários experientes quanto iniciantes? 

7. Por que a consistência no projeto é importante? Por que 
muita consistência pode causar problemas? 

8. Como as partes diferentes da interface podem ser consisten
tes? 

9. Descreva o processo básico do projeto de interface com o 
usuário. 

10. O que são cenários de uso e por que eles são importantes? 
11.0 que é um diagrama de estrutura de interface (ISD, inter

face structure diagram) e por que ele é usado? 
12. Por que os padrões de interface são importantes? 
13. Explique a finalidade e o conteúdo de simbolismos, obje

tos, ações, ícones e modelos da interface. 
14. Por que fazemos o protótipo do projeto de interface com o 

usuário? 
15. Confronte os três tipos de protótipos de projeto de interface. 
16. Por que é importante realizar uma avaliação da interface, 

antes de construir o sistema? 
17. Confronte os quatro tipos de avaliação de interface. 
18. Sob quais condições a avaliação heurística é justificada? 
19. Qual tipo de avaliação de interface você realizaria no tópi

co "Sua vez 10.1"? 
20. Descreva três princípios básicos de projeto de navegação. 
21. Como você pode evitar erros? 
22. Explique as diferenças entre as ordens objeto-ação e ação-

objeto. 
23. Descreva quatro tipos de controles de navegação. 
24. Por que os menus são usados com mais freqüência no con

trole de navegação? 

mRcícios 
A. Desenvolva dois cenários de uso para um Web site que ven

da algum produto de varejo (p. ex., livros, CDs, roupas). 
B. Desenhe um ISD para um Web site que venda algum produto 

de varejo (p. ex., livros, CDs, roupas). 
C. Descreva os componentes principais dos padrões da interfa

ce de um Web site que venda algum produto de varejo (sim
bolismos, objetos, ações, ícones e modelo). 

D. Desenvolva dois cenários /de uso para o DFD do Exercício C 
no Capítulo 6. 

E. Desenhe um ISD para o DFD do Exercício C no Capítulo 6. 
F. Desenvolva os padrões da interface (omitindo o modelo da 

interface) para o DFD do Exercício C no Capítulo 6. 
G. Desenvolva dois cenários de uso para o DFD do Exercício E 

no Capítulo 6. 
H. Desenvolva os padrões da interface (omitindo o modelo da 

interface) para o DFD do Exercício E no Capítulo 6. 
I. Projete um modelo de interface para o Exercício E deste ca

pítulo. 
J. Desenhe um ISD para o DFD do Exercício E no Capítulo 6. 
K. Projete um esboço seqüencial para o Exercício E no Capítulo 

6. 

25. Confronte os quatro tipos de menus. 
26. Sob quais circunstâncias você usaria o menu suspenso em 

detrimento do menu de guias? 
27. Descreva cinco tipos de mensagens. 
28. Quais são os fatores mais importantes ao projetar uma men

sagem de erro? 
29. O que é ajuda relacionada ao contexto? Seu processador de 

texto possui ajuda relacionada ao contexto? 
30. Explique os três princípios no projeto de entradas. 
31. Confronte os processamentos em lote e online. Descreva 

uma aplicação que usaria o processamento em lote e uma 
que usaria o processamento online. 

32. Por que capturar dados na origem é importante? 
33. Descreva quatro dispositivos que possam ser usados para a 

automação dos dados na origem. 
34. Descreva cinco tipos de entrada. 
35. Confronte as caixas de seleção e os botões de opção. Quan

do você usaria um tipo em detrimento do outro? 
36. Confronte as caixas de listagem na tela e as caixas de lista

gem suspensas. Quando você usaria um tipo em detrimento 
do outro? 

37. Por que a validação da entrada é importante? 
38. Descreva cinco tipos de métodos de validação de entradas. 
39. Explique três princípios do projeto de saídas. 
40. Descreva cinco tipos de saídas. 
41. Quando você usaria relatórios eletrônicos em vez de relató

rios de papel e vice-versa? 
42. Na sua opinião, quais são os três erros mais comuns come

tidos por analistas iniciantes no projeto de interface? 
43. Como você melhoraria o formulário da Figura 10-4? 

L. Desenvolva um protótipo em HTML para o Exercício E des
te capítulo. 

M. Desenvolva um protótipo em HTML para o Exercício F des
te capítulo. 

N. Desenvolva os padrões da interface (omitindo o modelo da 
interface) para o DFD do Exercício I no Capítulo 6. 

O. Desenhe um ISD para o DFD do Exercício I no Capítulo 6. 
P. Projete um esboço seqüencial para o Exercício I no Capítulo 6. 
Q. Desenvolva dois cenários de uso para o DFD do Exercício I 

no Capítulo 6. 
R. Ask Jeeves (http://www.askjeeves.com) é um motor de bus

ca de Internet que usa linguagem natural. Experimente-o e 
compare-o com motores de busca que usem palavras-chave. 

S. Desenhe um ISD para o tópico "Sua Vez 10.7" usando a or
dem gramatical oposta de seu projeto original (se você não o 
tiver feito, desenhe dois ISDs, um em cada ordem gramati
cal). Qual é o melhor? Por quê? 

T. No tópico "Sua Vez 10.7" você provavelmente usou menus. 
Projete o sistema de navegação novamente usando um coman
do de linguagem. 

http://www.askjeeves.com
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MINICASOS 

1. Tots to Teens é um varejista em vendas por catálogo especi
alizado em roupas de crianças. Um projeto em andamento 
visava desenvolver um novo sistema de pedidos para uso dos 
vendedores da empresa. O antigo sistema tinha uma interfa
ce com o usuário, baseada em caracteres, que correspondia 
aos fundamentos de COBOL do sistema, enquanto o novo dará 
destaque a uma interface gráfica com o usuário mais de acor
do com os modernos produtos para PC em uso atualmente. A 
empresa espera que essa nova interface com o usuário ajude 
a reduzir a rotatividade de pessoal ocorrida com os operado
res contratados recentemente, que acharam muito difícil tra
balhar com a antiga interface devido aos diversos códigos 
misteriosos que eram usados na comunicação com o sistema. 

Uma avaliação prática da interface com o usuário foi 
agendada para hoje, para oferecer aos usuários uma primeira 
impressão de seu funcionamento. A equipe de projeto foi 
cuidadosa no convite feito a diversos usuários-chave do de
partamento de entrada de dados de pedidos. Uma delas, em 
particular, chamada Norma, foi incluída devido aos seus 
muitos anos de experiência com o sistema de pedidos. Nor
ma era conhecida por ser uma líder informal no departamen
to, sua opinião influenciava muitas colegas, e ela tinha dei
xado transparecer que era a menos entusiasmada com o novo 
sistema. Devido a sua experiência e boa memória, Norma tra
balhava de forma muito eficiente com o sistema baseado em 
caracteres, e era capaz de concluir mesmo as transações mais 
intrincadas com facilidade. Norma tinha dificuldade em dis
farçar um certo ar de sarcasmo quando ouvia falar de coisas 
como "ícones" e "botões" da nova interface com o usuário. 

Cindy também foi convidada para a simulação por causa 
de sua influência no departamento de entrada de pedidos. 
Cindy estava no departamento há apenas um ano, mas se tor
nou rapidamente conhecida devido à bem-sucedida organiza
ção de um serviço de assistência a crianças doentes para os 
filhos das funcionárias do departamento. Filhos doentes são 
a causa número um de absenteísmo no departamento, e mui
tas funcionárias não podiam se dar ao luxo de perder dias de 
trabalho. Sem nunca se acomodar quando uma situação pre
cisava de melhoria, Cindy foi um arauto do novo sistema. 
a. Empregando os princípios de projeto apresentados no tex

to, descreva os recursos da interface com o usuário que 
serão mais importantes para usuários experientes como 
Norma. 

b. Empregando os princípios de projeto apresentados no tex
to, descreva os recursos da interface com o usuário que se
rão mais importantes para usuários iniciantes como Cindy. 

2. Os membros de uma equipe de projeto de desenvolvimento 
de sistemas saíram para almoçar juntos e, como quase sem
pre acontece, a conversa girou em torno de trabalho. A equi
pe estava trabalhando no desenvolvimento do projeto da in
terface com o usuário e, até agora, o trabalho estava caminhan
do muito bem. A equipe deve concluir o trabalho nos protóti
pos da interface na próxima semana. Uma combinação de 
esboços seqüenciais e protótipos em linguagem foi usada 

nesse projeto. Os esboços seqüenciais representam a estrutu
ra e o fluxo global do sistema, mas a equipe desenvolveu pro
tótipos em linguagem das telas reais porque sentiu que ver as 
telas reais será importante para os usuários. 

Chris (o membro mais jovem da equipe de projeto) disse: 
Eu li um artigo, na noite passada, sobre uma maneira realmente 
interessante de avaliar um projeto de interface com o usuá
rio. É chamado de teste de usabilidade e é feito por todos os 
principais fornecedores de softwares. Acho que devemos usá-
lo para avaliar nosso projeto de interface. 

Heather (analista de sistemas): Eu também ouvi falar dis
so, mas não é muito caro? 

Mark (gerente do projeto): Tenho medo de ser caro, e não 
estou certo de que possa justificar o gasto para esse projeto. 

Chris: Mas nós precisamos realmente saber se a interface 
funciona. Pensei que essa técnica de teste de usabilidade nos 
ajudaria a comprovar que temos um bom projeto. 

Amy (analista de sistemas): Ajudaria, Chris, mas também 
há outras maneiras. Imaginei que faríamos uma simulação 
completa com os nossos usuários e apresentaríamos a inter
face a eles em uma reunião. Podemos projetar cada tela da 
interface para que os usuários possam vê-la e nos passar suas 
reações. Provavelmente essa é a maneira mais eficiente de 
alcançar respostas dos usuários para o nosso trabalho. 

Heather: Isso é verdade, mas garanto que gostaria de ver 
os usuários sentados e trabalhando com o sistema. Sempre 
aprendi muito observando o que eles fazem, vendo onde fi
cam confusos e ouvindo seus comentários e opiniões. 

Ryan (analista de sistemas): Acho que nos empenhamos 
tanto nesse projeto de interface que tudo o que realmente pre
cisamos fazer é reavaliá-lo nós mesmos. Vamos simplesmente 
fazer uma lista dos princípios de projeto que mais nos preo
cupam e verificá-la para nos certificarmos de que os segui
mos de forma consistente. Se tivermos seguido, deveremos 
estar bem. Queremos passar para a implementação, você sabe. 

Mark: Todas essas idéias são boas. Parece que todos nós 
tivemos uma visão diferente de como avaliar o projeto da in
terface. Vamos tentar definir a técnica que seja melhor para o 
nosso projeto. 

Desenvolva um conjunto de diretrizes que possa ajudar 
uma equipe de projeto como a descrita há pouco a selecionar 
a técnica de avaliação de interface mais apropriada para o 
projeto. 

3. A estrutura de menu do sistema existente na Holiday Travei 
Vehicle, baseado em caracteres, é mostrada a seguir. Desen
volva um novo projeto de interface e faça um protótipo das 
funções do sistema usando uma interface gráfica com o usu
ário. Suponha que o novo sistema precisará incluir as mes
mas funções mostradas nos menus fornecidos. Inclua qualquer 
mensagem que será produzida à medida que um usuário 
interaja com sua interface (erro, confirmação, status etc). 
Além disso, prepare um resumo por escrito descrevendo como 
sua interface implementa os princípios de um bom projeto de 
interface conforme apresentado no livro-texto. 



Projeto de Interface com o Usuário J U D 

Holiday Travei Vehicles 

Menu Principal 

1 Faturas de Vendas 

2 Estoque de Veículos 
3 Relatórios 
4 Equipe de Vendas 

Digite o número de seleção do menu aqui: 

Holiday Travei Vehicles 

Menu de Faturas de Vendas 

1 Criar Faturas de Vendas 
2 Alterar Faturas de Vendas 
3 Cancelar Faturas de Vendas 

Digite o número de seleção do menu aqui:. 

Holiday Travei Vehicles 

Menu de Estoque de Veículos 

1 Criar Registro de Estoque de Veículo 
2 Alterar Registro de Estoque de Veículo 
3 Excluir Registro de Estoque de Veículo 

Digite o número de seleção do menu aqui:_ 

Holiday Travei Vehicles 

Menu de Relatórios 

1 Relatório de Comissões 

2 Relatório de Vendas de Automóveis por Marca 
3 Relatório de Vendas de Carretas por Marca 
4 Relatório de Opções da Concessionária 

Digite o número de seleção do menu aqui: 

Holiday Travei Vehicles 

Menu de Manutenção da Equipe de Vendas 

1 Adicionar Registro de Vendedor 
2 Alterar Registro de Vendedor 
3 Excluir Registro de Vendedor 

Digite o número de seleção do menu aqui: 

4. Um aspecto do novo sistema em desenvolvimento na Holiday 
Travei Vehicles será a entrada direta dos dados das faturas de 
vendas no sistema informatizado, feita pelo vendedor, à me
dida que a transação de venda estiver sendo concluída. No 
sistema atual, o vendedor preenche um formulário de papel 
(mostrado na página seguinte). 

Projete e faça um protótipo de uma tela de entrada que 
permitirá que o vendedor entre com todas as informações 
necessárias para a fatura de vendas. A informações a seguir 
podem ser úteis em seu processo de projeto. Suponha que a 
Holiday Travei Vehicles venda automóveis e carretas de qua
tro fabricantes diferentes. Cada fabricante tem um número fixo 
de nomes e modelos de automóveis e carretas. Para as finali
dades do projeto, use este formato: 

Mfg-A Nome-1 Modelo-X 
Mfg-A Nome-1 Modelo-Y 
Mfg-A Nome-1 Modelo-Z 
Mfg-B Nome-1 Modelo-X 
Mfg-B Nome-1 Modelo-Y 
Mfg-B Nome-2 Modelo-X 
Mfg-B Nome-2 Modelo-Y 
Mfg-B Nome-2 Modelo-Z 
Mfg-C Nome-1 Modelo-X 
Mfg-C Nome-1 Modelo-Y 
Mfg-C Nome-1 Modelo-Z 
Mfg-C Nome-2 Modelo-X 
Mfg-C Nome-3 Modelo-X 
Mfg-D Nome-1 Modelo-X 
Mfg-D Nome-2 Modelo-X 
Mfg-D Nome-2 Modelo-Y 
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Suponha também que haja 10 opcionais diferentes da con
cessionária que poderiam ser instalados em um veículo quando 

do pedido do cliente. A empresa tem atualmente 10 vendedo
res na equipe. 

Holiday Travei Vehicles 
Fatura de Vendas 

Nome do Cliente: 
Endereço: 

Cidade: 
Estado: 

CEP: 
Telefone: 

AUTOMÓVEL/CARRETA Novo 
(círculo 1) Nome: 

Modelo: 
N.Q de série: 
Fabricante: 

AUTOMÓVEL/CARRETA em Negociação 
(círculo 1) Nome: 

Modelo: 
Ano: 

Fabricante: 

N.Q da Fatura:_ 
Data da Fatura: 

Ano: 

Opcionais: Código Descrição Preço 

Custo Básico do Veículo: 
Desconto da Negociação: 

Total de Opcionais: 
Impostos: 

Taxa de Licenciamento: 
Custo Final: 

(Nome do Vendedor) 

(Assinatura do Cliente) 


