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Introdução

• Qualidade - diferencial competitivo
� do produto de software - usabilidade, 

portabilidade, manutenibilidade, 
reusabilidade, modularidade, flexibilidade

� do processo: importância sincronismo, 
coordenação e consistência das atividades
� sistematização do trabalho – adoção de modelos 

e normas: CMMI, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 
15504, MPS.BR
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Introdução

• Usabilidade
� reconhecimento como atributo de qualidade 

para sistemas de software com grande 
interação com o usuário

� aplicação aos processos de 
desenvolvimento
� processos ideais impostos x processos 

otimizados definidos pela prática da equipe
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Usabilidade e Conceitos 
Relacionados

• Usabilidade: Apple e IBM, anos 80 
• ISO - normas de qualidade para: 

� uso geral; 

� usabilidade e ergonomia como um todo; 
� usabilidade de software. 

• Definição - ISO 9241
� capacidade que um sistema interativo oferece a 

seu usuário, em um determinado contexto de 
operação, para a realização de tarefas, de 
maneira eficaz, eficiente e agradável -
intuitividade, a facilidade e a eficiência de uso
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Usabilidade e Conceitos 
Relacionados

• ISO/IEC 12207:
� inclui o Processo de Usabilidade como um dos 

Processos de Apoio do ciclo de vida do software
� deve ser empregado e executado, quando necessário, 

por outro processo, contribuindo para o sucesso e 
qualidade do projeto de software com seu propósito 
específico.

• “Usabilidade” se refere a:
� um atributo de qualidade

� métodos utilizados, durante o processo de 
design, para aumentar a facilidade de uso
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Usabilidade e Conceitos 
Relacionados

� User Centered Design
� desenvolvimento que define o produto a partir do 

próprio usuário (Donald Norman); 
� processo que tem como foco fatores cognitivos 

relacionados à interação das pessoas com os 
objetos – ex.: percepção, memória, aprendizado, 
resolução de problemas
� o gosto, a cultura, as habilidades, a lógica do designer 

não são senso comum
� uma abordagem semelhante é a do Social Technical

Design que também defende a participação dos 
usuários finais no processo de design, na 
especificação, desenvolvimento e teste.



8

Usabilidade e Conceitos 
Relacionados

� Heurísticas
� regras básicas, gerais, determinadas por 

especialistas em função da categoria de projeto, 
podendo ser baseadas em princípios do 
negócio, de questões técnicas, do design, da 
cognição, dos processos

� Arquitetura da Informação (AI)
� design estrutural de um espaço de informação -

inclui a forma de organizar, o vocabulário o 
esquema de navegação
� rapidez de localização e acesso à informação -

objetividade
� maior intuitividade, menor necessidade de treinamento



9

Usabilidade e Conceitos 
Relacionados

� Testes de usabilidade
� pesquisas qualitativas para medir a qualidade da 

experiência do usuário
� avaliação de desempenho e produtividade, 

dificuldades de uso e satisfação,  nível de conforto e 
facilidade de aprendizagem do usuário

� Avaliação
� Análise especialista de heurísticas e requisitos 

definidos
� Análise das observações durante o teste de 

usabilidade
� Entrevista com o participante do teste de 

usabilidade
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Usabilidade e Conceitos 
Relacionados

� Aceitação
� Social: influências sociais e culturais
� Prática: avaliação do produto pelo consumidor

Aceitação

social

prática

custos
compatibilidade
confiabilidade
aplicabilidade utilidade

usabilidade

facilidade de uso
eficiência
rapidez de retenção
minimização de erros
prazeroso
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Usabilidade de Processos

• Ergonomia 
� objetiva adequar o trabalho a seus executores
� “disciplina científica relacionada ao 

entendimento das interações entre os seres 
humanos e outros elementos ou sistemas, e à 
aplicação de teorias, princípios, dados e 
métodos a projetos, a fim de otimizar o bem 
estar humano e o desempenho global do 
sistema” [ABE2005]. Domínios:

� Física: características da anatomia humana;

� Cognitiva: processos mentais;

� Organizacional: otimização dos sistemas sócio-técnicos, 
incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e de 
processos
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Usabilidade de Processos

• Usabilidade
� um dos pontos tratados em Ergonomia

• Fatores Humanos
� são determinantes para o sucesso da 

implantação de processos nas empresas
� usabilidade é também pertinente à definição 

dos processos de uma organização.
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Usabilidade de Processos

• Usabilidade de Produtos      x 
Usabilidade de Processos

� Requisitos levantados junto aos usuários + 
heurísticas definidas pela equipe responsável 
pelos processos = diretrizes de desenvolvimento

� Arquitetura da Informação: importante como 
suporte na definição dos processos
� facilidade de localização das informações
� capacidade em prover informações
� relacionamento lógico de seus elementos

� conteúdo (procedimentos, atividades) + estrutura lógica 
(hierarquias de informação e fluxos) + estrutura física 
(documentos, templates, sistema de arquivos, recursos 
tecnológicos)



15

Usabilidade de Processos

• Usabilidade de Produtos      x 
Usabilidade de Processos

� Testes de Usabilidade
� comprovar o acerto (ou não) nas abordagens do 

processo definido
� utilizando especialistas (grupo responsável pela criação 

e manutenção dos processos) bem como usuários 
(executores das tarefas)

� Avaliação/ Aceitação do sistema
� feita analisando a conformidade dos processos com as 

heurísticas e requisitos definidos, o grau de usabilidade 
conferido aos processos pelos testes de usabilidade e a 
aderência dos processos ao negócio e à cultura da 
empresa.
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Usabilidade de Processos

• Usabilidade de Produtos    x 
Usabilidade de Processos

� Ciclo de vida dos processos
� “Modelo Evolucionário de Prototipagem”
� Social-Technical Design conclui que:

� sistemas de informação, adaptando-se aos contextos 
sociais evolutivos e complexos dos quais fazem parte 
os ambientes organizacionais, são incrementais, 
iterativos e “em desenvolvimento”, não chegando a 
alcançar um estado final.
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Usabilidade de Processos

Desenvolvimento de Software

• Etapa 1: Projeto

• Etapa 2: Codificação e Teste

• Etapa 3: Instalação e Apoio à Aceitação

Processos

• Etapa 1: Definição de Processos

• Etapa 2: Redação e Revisão

• Etapa 3: Uso, Treinamento e Institucionalização

Etapa1Etapa1 Etapa2Etapa2 Etapa3Etapa3Req.1

Req.2

Req.n

Construção 1

Construção 2

Construção final

...

Fluxo de 
Informação 

(refinamento)

Etapa1Etapa1 Etapa2Etapa2 Etapa3Etapa3

Etapa1Etapa1 Etapa2Etapa2 Etapa3Etapa3
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Usabilidade de Processos

� Processos de Usabilidade (ISO 12207) 
� “garantir que sejam considerados os interesses e 

necessidades dos envolvidos (stakeholders), de forma 
a proporcionar otimização do suporte e do 
treinamento, aumento da produtividade e da qualidade 
do trabalho, melhoria das condições para o trabalho 
humano e redução das chances de rejeição do 
sistema por parte do usuário”

� Para os processos:
� Usuário: executor da tarefa;

� Produto elaborado:os processos propriamente ditos; 
� Envolvidos: corresponde à direção, gerência e equipe 

técnica que utiliza os processos; 

� Sistema: conjunto da organização de produção de 
software no contexto de uso dos processos
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Patrocinar/ Apoiar/ Gerenciar

Planejar
Definir:
•EPG
•Envolvidos
•Projetos
•Requisitos
•Metas
•Riscos
•Tarefas
•Ferramentas
•Templates

Elaborar
•Alocar funções/ 
equipe de apoio 
especialista
•Criar forma de uso
•Desenvolver 
protótipos, 
treinamento e 
suporte
•Planejar validação

Avaliar
•Implementar 
protótipos/ processo
•Observar resultado
•Analisar heurísticas
•Analisar experiência 
do Usuário
•Analisar resultados 
do uso
•Analisar solicitações 
de mudanças

Revisar
•Definir alterações
•Avaliar impacto das 
mudanças
•Definir estratégia de 
implementação das 
mudanças

Processo de Usabilidade (ISO12207) aplicado a processos

Usabilidade de Processos
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Usabilidade de Processos

� Heurísticas de Usabilidade
� Jakob Nielsen: especialista em usabilidade para 

sistemas de software
� 1994: 249 problemas possíveis - 10 heurísticas

� Heurísticas aplicadas a processos
� (H1) Visibilidade do estado atual do sistema: 

envolvidos cientes do andamento do projeto de 
software
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Usabilidade de Processos

� (H2) Correlação entre o sistema e o mundo 
real: os processos escritos com vocabulário  
conhecido, em seqüência lógica das atividades, 
de acordo com cultura da empresa
� Modelo mental - conhecer efeitos de sua ação, 

dependências das atividades, recursos críticos
� Fácil acesso às informações objetivas - itemização, 

hierarquia clara e bem definida, termos significativos, 
visualização da estrutura global, acesso a toda 
informação a partir de uma origem, localização clara 
da atividade, diagramas bem dimensionados.

� (H3) Consistência e Padrões: definição de 
glossário, linguagem gráfica, identidade visual.
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Usabilidade de Processos

� (H4) Controle e liberdade do usuário: o 
usuário deve poder realizar operações e sugerir 
alterações em função de sua experiência; 
produtos devem indicar versão do processo

� (H5) Prevenção de erros: utilizar recursos de 
automatização e modularização dos processos 
para evitar duplicação de informações e 
inconsistências

� (H6) Reconhecimento ao invés de 
memorização: informações devem ser 
estruturadas para guiar a execução, 
independentemente do uso de equipamentos e 
apresentadas de forma gráfica, inteligível.
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Usabilidade de Processos

� (H7) Flexibilidade e eficiência de uso: os 
processos devem conter as ações mínimas 
necessárias para garantir que os custos, os 
prazos alvo e os atributos necessários ao 
produto de software sejam alcançados

� (H8) Suporte no reconhecimento, diagnóstico 
e recuperação de erros: as sugestões de 
melhorias nos processos devem ser expressas 
em linguagem clara, indicando objetivamente o 
item a ser alterado (identificados de forma única 
e simples), sugerindo soluções objetivas. 
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Usabilidade de Processos

� (H9) Informações de Ajuda e Documentação:
deve haver um documento, de fácil acesso, com 
informações gerais sobre o processo e diretrizes 
para sua leitura e edição

� (H10) Projeto estético e minimalista:
processos não devem conter informações 
irrelevantes ou raramente necessárias, pois 
estas competem com informações necessárias e 
diminuem sua visibilidade relativa.
� (P) Satisfação: o processo, on-line ou impresso, deve 

ser agradável de usar e olhar pois: 
� Sugere, com isso, a facilidade de uso.

� Motiva o uso da documentação do processo.

� Promove a confiança na eficácia e eficiência do 
processo.
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Usabilidade de Processos

� (P) Design Visual: deve ser aliado do usuário, por 
isso deve-se:

� Criar alinhamentos e equilíbrio de espaçamentos.

� Criar uma identidade visual (logomarca, esquema de 
cores e hierarquia de textos) simples e com as 
informações bem distribuídas.

� Usar elementos gráficos para ilustrar, informar e auxiliar 
na navegação (não decorar).

� Usar gráficos pequenos (em termos de tamanho de 
arquivo) para que eles carreguem e imprimam 
rapidamente e não ocupem muito espaço em disco.

� Colocar os elementos mais importantes em destaque 
(considerar os hábitos de leitura – para ocidentais, da 
esquerda para a direita – para determinar os pontos de 
maior atenção e para guiar as ações – p. ex.: botões 
para sair de formulários on-line são mais adequados na 
parte inferior da tela).

� Usar cor de forma conservadora.
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Usabilidade de Processos

� (P) Legibilidade: os textos devem ser de fácil leitura, 
usando-se para isso:

� Fontes “Sans serif” são normalmente mais fáceis para 
leitura on-line; para textos impressos, considera-se que 
as fontes “serif” ajudam na fluência da leitura.

� Fontes ornamentais não devem ser utilizadas e itálicas 
usadas apenas para realces. 

� Altura do texto é importante para determinar a 
hierarquia do conteúdo que, normalmente, influencia no 
seu entendimento. 

� Texto todo em maiúsculas é de difícil leitura.

� Uso de blocos de textos curtos e objetivos é encorajado.

� Alto contraste entre texto e fundo, para leitura on-line, 
facilita a legibilidade; texto escuro em fundo claro tem 
melhor legibilidade. No entanto, cores muito claras e 
vivas são indesejadas também em material impresso e 
excesso de contraste para leitura on-line é muito 
cansativo.
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Usabilidade de Processos

• Processos
� Alguns exemplos de baixa e alta usabilidade: 

� textual, sem identidade própria x itemizado, com auxílio de gráficos 
e de identidade visual reconhecida por toda equipe; texto extenso 
“monobloco” e redundante x texto conciso e modularizado; texto 
denso sem facilidades de localização de informação x texto com 
recursos de localização rápida de informação específica; 
representações truncadas de difícil apreensão x representações 
abrangentes que facilitam a construção de um mapa mental; uso 
de termos semelhantes x uso de termos precisos definidos em um 
glossário; descrições na ordem do modelo ou norma de referência 
x descrições na ordem da execução real da tarefa; hierarquia 
confusa da informação, visualmente indistinta e “poluída” x 
definição clara e lógica de itens e sub-itens, com hierarquia 
visualmente identificada pelo tamanho e realce de fontes, de fácil 
leitura; documento exaustivo que procura definir processos ideais x 
documento que define apenas o essencial para o sucesso da 
atividade; documento “engessado”, de responsabilidade da 
empresa e mal conhecido pelos usuários x documento “vivo”, 
mantido por uma equipe atuante auxiliada por seus usuários, 
conhecedores do seu estado-da-arte.
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Usabilidade de Processos
• Processos

� Baixa Usabilidade   x   Alta Usabilidade

documento “vivo”, mantido por uma equipe atuante 
auxiliada por seus usuários, conhecedores do seu 
estado-da-arte.

documento “engessado”, de 
responsabilidade da empresa e mal 
conhecido pelos usuários 

documento que define apenas o essencial para o 
sucesso da atividade

documento exaustivo que procura definir 
processos ideais 

definição clara e lógica de itens e sub-itens, com 
hierarquia visualmente identificada pelo tamanho e 
realce de fontes, de fácil leitura

hierarquia confusa da informação, 
visualmente indistinta e “poluída”

descrições na ordem da execução real da tarefadescrições na ordem do modelo ou norma de 
referência 

uso de termos precisos definidos em um glossáriouso de termos semelhantes

representações abrangentes que facilitam a 
construção de um mapa mental

representações truncadas de difícil 
apreensão 

texto com recursos de localização rápida de 
informação específica

texto denso sem facilidades de localização 
de informação

texto conciso e modularizadotexto extenso “monobloco” e redundante

itemizado, com auxílio de gráficos e de identidade 
visual reconhecida por toda equipe

textual, sem identidade própria 
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Conclusões e Perspectivas Futuras

� Elaboração de processos �
� documentar como fazer

� a partir da cultura da empresa + a diretrizes das 
normas e modelos de qualidade de software (ISO, 
CMMI e MPS.BR)

� Procurar definir os processos com um 
mínimo de documentos e regras iniciais

� Atualizar constantemente – processos são 
documentos vivos que representam e são 
construídos por relações técnico-sociais

� desenvolvimento de software envolve a inter-relação 
fatores organizacionais, culturais, tecnológicos e 
econômicos [FUG2000]
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Conclusões e Perspectivas Futuras

� Utilizar seqüência lógica da execução das 
tarefas
� aumenta a aceitação, a velocidade de 

assimilação dos processos e a diminuição da 
resistência em seguir padrões e regras.

• Este trabalho:
� propôs reuso de experiências e resultados 

de outras áreas e disciplinas [FUG2000] �
Ergonomia e da Usabilidade
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Conclusões e Perspectivas Futuras

• Benefícios dessa aplicação
� facilitar a assimilação dos processos e  

aceitação às diretrizes definidas;
� aumento da efetividade, produtividade e 

qualidade do trabalho;
� melhoria das condições para o trabalho 

humano;
� minimização de erros e retrabalho;

� diminuição  do abandono dos processos 
implantados.
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Conclusões e Perspectivas Futuras

� “Negócios em software consistem em 
tecnologia baseada no homem, e, portanto, 
melhorias substanciais dependem do 
aumento do desempenho humano em 
termos individuais, de equipes e do grupo 
organizacional” [HUM2002]. 

� Prática acompanhada por medições
� materialização do real valor da Usabilidade de 

Processos
� Ciclo Virtuoso.
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