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apresentação 

Sou arquiteto de informação. Organizo sites na internet para 

que usuários possam encontrar o que procuram. É assim que 

me apresento. Esta simples explicação parece funcionar. 

A metáfora implícita evoca uma visão de plantas (blueprints) 
e estruturas, criando assim uma ponte entre a experiência 

física e a digital. E, como usuários, todos sabemos como é 

fácil se perder em um web site grande. Todos sabemos o 

valor da findability. * 

Decididamente, a prática da arquitetura de informação está 

longe de ser uma coisa simples. O design de sistemas de 

sj busca e navegação que considerem tanto as necessidades do 

usuário quanto os objetivos das empresas pode ser altamente 

complexo. 

Como construir taxonomias para conteúdos crescentes? 

Como lidar com pessoas que usam palavras-chave erradas? 

Como criar um equilíbrio entre usabilidade e estética? 

Estas são perguntas simples sem respostas universais. Cada 

site apresenta o seu próprio desafio. 

Durante a minha carreira, tive o privilégio de trabalhar em 

alguns dos sites mais desafiadores e de falar com arquitetos 

de informação muito experientes em diversos países. 

(*)Termo utilizado por Peter Morville que significa "encontrabilidade" 
ou a facilidade de ser encontrado. 



Mais recentemente, eu visitei o Brasil. E foi no Rio de Janeiro 

e em São Paulo que encontrei alguns dos mais inteligentes e 

mais apaixonados arquitetos de informação que já conheci. 

Infelizmente, existem poucos. Isto é um problema sério. 

Como pode um punhado de pessoas resolver a rápida 

expansão das necessidades de uma população de massas? 

A resposta é simples. Eles não conseguirão. O Brasil precisa 

de mais arquitetos de informação e, com isso, mais designers 

e mais profissionais de comunicação, marketing, que 

compreendam os principais conceitos e as melhores práticas 

da arquitetura de informação. 

A educação é a chave para o sucesso. Somente comparti-

lhando nosso conhecimento nós podemos ter a esperança 19 

de superar a disciplina e de construir uma comunidade. 

Este notável livro de Luiz Agner é um grande lugar para 

se começar. Compre-o, leia-o, compartilhe-o. Esta é a 

melhor maneira de se tornar um arquiteto de informação. 

Peter Morville 
Autor de Ambient Findability e 
coautor de lnformation Architecture for the World Wide Web 



introdução 

Comecei a usar computadores para desenhar na década de 

80. Ainda não havia a web e eu pensava em fazer charges 
eletrônicas para protestar contra o regime dos milicos, já que 

eu -e toda a galera de então- éramos do contra. No início, 

aquela história: tinha um conhecido com um Apple aqui, 

um outro com um Amiga Commodore ali, um Mac usado a 

preços módicos ... 

Mas a gente tinha mesmo era que driblar a enorme carga 

de desinformação porque a ditadura achava que os 

computadores eram assunto estratégico e proibia a sua livre 

10 1 importação. O país era fechado. Os poderosos de plantão 

tinham lá uma certa razão: os micros são realmente assunto 

estratégico quando se trata de educar a população, tirá-la do 

atraso e da ignorância, e de garantir a liberdade de circulação 

de informações. Felizmente, hoje, com a internet, este 

problema está totalmente superado ... 

Opa! Mas será que as coisas realmente mudaram? 

Ao se falar em desinformação, a questão agora é outra. 

A crise da sociedade atual é a de como fazer para transformar 

informação em conhecimento. Mais informações deveriam 

representar maior compreensão para guiar a nossa atuação 

no mundo. Mas isso não é o que ocorre na prática. O famoso 

escritor e semiótico Umberto Eco admitiu, em entrevista, 

que não havia diferença nenhuma entre o New York Times 
de domingo e o Pravda, jornal oficial da antiga União 



Soviética - quando se tratava de impedir o acesso da 

população a informações de seu interesse. 

Os meios de comunicação de massa (como o rádio, os jornais 

e a tv) e os próprios sites da internet - muitas vezes comandados 

por grandes organizações burocráticas - despejam em cima 

de nós volumes cada vez maiores de dados e de informações 

irrelevantes, a velocidades estonteantes - gerando uma espécie 

de letargia cognitiva que paira geral no ar. 

Para ajudar a combater essa verdadeira cortina de fumaça 

informacional, capaz de colocar no mesmo saco regimes 

fechados e democráticos, é que entram em cena os novos 

conceitos do ergodesign e da arquitetura de informação. 

Quando eles são aplicados às interfaces de computadores e 

de sistemas, estão geralmente em defesa dos seus usuários. 

Ou seja, de nós - os trabalhadores, consumidores e cidadãos. 

Sendo a aplicação de ergonomia ao design, o ergodesign 

pode ser definido como um tipo de projeto baseado em 

pesquisas com os usuários. Assim como a arquitetura de 

informação, o ergodesign é um campo interdisciplinar 

intimamente ligado às interfaces de sistemas tecnológicos. 

O que visam é tornar as interfaces fáceis e as informações 

acessíveis. O objetivo é entender por que as pessoas utilizam 

(ou não utilizam) os computadores, qual o grau de dificuldade 

que possuem ou sua facilidade - desenhando produtos com 

base na linguagem e no modelo mental do usuário. 

O ergodesign e a arquitetura de informação trabalham com 

os processos mentais humanos - os chamados processos 



cognitivos. Esses processos dizem respeito a como as pessoas 

apreendem a informação e como constroem conhecimentos. 

Objetiva-se a mudança conceitual do projeto centrado no 

sistema para o projeto centrado no usuário. Considero aí 

a palavra sistema em termos bem amplos: pode estar 

relacionado também às organizações ou aos sistemas de 

poder e de controle vigentes. 

Assim, as pesquisas nessa área preocupam-se em desenvolver 

produtos de tecnologia compatíveis com as necessidades de 

quem vai utilizá-los. Ou seja, com a usabilidade. Além de ser 

uma abordagem de pesquisa, a usabilidade pode ser 

considerada uma ideologia em si mesma. Na sociedade 

tecnológica em que vivemos, ela implica a crença em certos 

12
1 tipos de direitos inalienáveis do homem como: 

I -O direito de ser superior à tecnologia; 

2 -0 direito ao empoderamento (os usuários devem 

compreender o que está acontecendo na máquina e 

devem poder controlar o computador e os seus 

resultados); 

3 -0 direito à simplicidade (os usuários devem encon

trar o seu caminho nos sistemas, sem esforços mentais 

demasiados); e 

4 - 0 direito a ter seu tempo respeitado (coisa que os 

sites do governo não sabem fazer porque internalizam a 

burocracia e as filas). 

A usabilidade - alavancada pela aplicação das técnicas de 

ergodesign - assumiu um novo caráter estratégico para as 

empresas e organizações em geral. O usuário quer hoje a 



melhor performance (seja das empresas privadas, ongs ou do 

próprio governo) e o concorrente está a uma googlada de 

distância. Por isso, o ergodesign e a arquitetura de informação 

são áreas realmente estratégicas na configuração de sistemas 

interativos na web (e fora dela). 

Até agora, o erro tem sido projetar sistemas como se fossem 

meras listas de funcionalidades e não como o desenho de 

interações do produto com o seu usuário. No ambiente de 

alta competitividade da economia digital, conhecer quem são 

os usuários, identificar o seu perfil, descobrir o que procuram 

são parte importante do processo de ergodesign e de 

arquitetura de informação. 

Esta é a segunda edição deste livro, revisada e aumentada. 

Espero, sinceramente, que ele possa ajudar os alunos de 

design, comunicação, biblioteconomia, administração, 

informática e outras áreas a compreender e a aplicar conceitos 

de arquitetura e usabilidade para que possam também ajudar 

outras pessoas ... assim como um dia, na minha busca de 

informações, eu fui auxiliado pelas inovadoras interfaces 

visuais do Amiga e do Mac. 

Luiz Agner 
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navegação: seis apóstolos 
e um astronauta 





Mais do que barras de botões, 
ícones ou menus, desenhamos a 

viagem do navegante através 

do espaço formado por 

informações e conhecimento. 

O termo " navegação" pode ser encarado como um conceito 

amplo. Descreve atividades que podem variar desde as 

primeiras tentativas de exploração da casa, empreendidas 

por um bebê, até complexos cálculos e planejamentos que 

levaram Marcos Pontes- o primeiro astronauta brasileiro

e seus colegas da nave Soyus a se acoplarem com precisão 

à Estação Espacial Internacional. 

Modelo de representação de um hipertexto. 

Acontece que, no sentido comum, navegação significa 

somente se movimentar através do espaço. Mas, no sentido 
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amplo, a navegação inclui o movimento virtual através de 

espaços cognitivos - que são espaços formados por dados, 

informações e pelo conhecimento que daí emerge. Veja que 

é o que ocorre quando navegamos em um hipertexto da web . 

É nesse sentido amplo que a navegação deve ser considerada 

por todos os que trabalham com a internet. 

O tema da navegação pode ser compreendido segundo 

diferentes pontos de vista. Por isso, eu optei por selecionar 

abordagens teóricas de diversos autores. Mostro a seguir as 

visões de alguns famosos "apóstolos" da navegação no 

ciberespaço. Vamos conhecê-las? 

A navegação segundo Lévy 

1al O filósofo Pierre Lévy, provavelmente inspirado nas histórias 

de piratas, definiu duas grandes atitudes opostas de 

navegação. Cada navegação na web é uma mistura das duas: 

I - Navegação para caçada - Aqui, procuramos uma infor

mação precisa, que desejamos obter o mais rápido possível. 

2 - Navegação para pilhagem - Estamos vagamente 

interessados em um assunto, mas prontos a nos desviar a 

qualquer instante de acordo com o clima do momento. 

Vagamos de site em site, e de link em link. 

A navegação segundo Spool 
A equipe do designer Jared Spool pesquisou a busca de fatos 

simples, a comparação entre fatos, o julgamento e a compa

ração visando julgamento. Observe estes exemplos: 

Fato simples: "É possível comprar uma motocicleta Honda 

por um preço abaixo de R$ 20 mil?" 
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Comparação entre fatos: "Para onde é mais barato fazer 

uma viagem de férias: Nordeste do Brasil ou Flórida?" 

julgamento: "Você acha que um modelo Ford EcoSport 

usado é seguro?" 

Comparação para julgamento: "Qual é o melhor carro 

importado abaixo de US$ 25 mil?" 

A navegação segundo Shneiderman 

O pesquisador Ben Shneiderman mostrou que a navegação 

para a busca de informações em hipertextos pode assumir 

quatro características. São elas: 

I - Navegação para busca de uma informação específica 
Exemplo: buscar na base de dados da Biblioteca do Congresso 

dos EUA o número do volume A Terceira Onda, de Alvin 1
19 

Toffler; ou buscar a data de início do curso de webdesign 

oferecido pelo Centro Federal Tecnológico. 

2 - Navegação para busca de informações relacionadas 
Exemplos: Quais os outros livros publicados pelo autor de 

Millôr definitivo: a bíblia do caos? Em que estados, além do 

Rio de Janeiro, o Senac oferece seus cursos de guia de 

turismo ecológico? 

3 - Navegação com destino em aberto 
Exemplos: Existem novas pesquisas sobre reconhecimento 

de voz produzidas no Japão? Existem novos projetos de 

democratização do acesso à web sendo promovidos pelo 

governo, em algum estado do Brasil? 

4 - Navegação para verificar a disponibilidade 
Exemplos: Que tipo de informações sobre genealogia está 

disponível no site da Biblioteca do Congresso dos EUA? 
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O site do jornal Estadão disponibiliza fotos com qualidade 

de resolução para reproduções em off-set? 

A navegação segundo Whitaker 

Segundo a pesquisadora Leslie Whitaker, quando as pessoas 

navegam com objetivos definidos, elas utilizam um dos três 

métodos a seguir: 

I - Navegação por marcos; 
2 - Navegação por rotas; ou 

3 - Navegação exploratória. 

Cada um desses métodos pode ser utilizado em circuns

tâncias diferentes: 

2o I I - Navegação por marcos - Emprega sinalização em 

determinados pontos do percurso. Nesse caso, é importante 

a sinalização clara para ajudar no caminho em direção ao 

objetivo e na determinação do local onde estamos. 

2 - Navegação por rotas - Para empregar este método, o 

navegante deve conhecer os passos a serem dados, de modo 

a unir uma sequência de indicadores. Funciona em um cami

nho conhecido, mas não é útil para recuperar a rota quando se 

está perdido, nem para se aventurar por rotas alternativas. 

3 - Navegação exploratória - Aqui formamos um mapa cog

nitivo do espaço. Um mapa cognitivo é uma representação 

mental, análoga a um mapa físico do espaço. Embora esse 

mapa não seja exato, fornece um quadro de referência na 

mente para basear as decisões, tipo recuperar a rota ou 

optar por atalhos. 
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Estudos sobre a orientação humana em ambientes naturais 

permitiram a sua comparação com a web. Confira: 

I - Predição - É a habilidade de antecipar a localização em 

que você estará posicionado no momento seguinte. 

2 - Recuperação - Os navegantes mais experientes 

retraçam mentalmente as ações e os passos até as suas 

últimas posições, enquanto constroem hipóteses sobre sua 

atual localização. 

3 - Pontos de referência - Em ambientes construídos, como 

as cidades, os pontos de referência funcionam assim: "quando 

você chegar até a igreja, você estará a dois quarteirões da 

minha casa". Em um ambiente não-estruturado, os pontos 

de referência são as barreiras à viagem como, por exemplo, 

os penhascos. 

4 - Suposição - O navegante aqui planeja uma rota que não 

o leva exatamente até o ponto desejado, mas que pode ser 

futuramente corrigida. Isso funciona em combinação com os 

pontos de referência. 

A navegação segundo Rosenfeld e Morville 

No antigo sistema Gopher, o usuário era forçado a se mover 

somente para cima ou para baixo, através da árvore que 

estrutura-va o conteúdo hierárquico. Não era possível 

dar saltos por ramificações de uma hierarquia, nem saltos 

entre seus diversos níveis. As capacidades hipertextuais 

da web removeram essas limitações, permitindo liberdade 

de navegação. Segundo os arquitetos de informação 

Rosenfeld e Morville, os sistemas de navegação na web 
são três: 



22 1 

ergodesign e arquitetura de informação 

~ o . . 
o 

= ~ ~ 
~~

'= 
~~[J 
g~ 

l 
~~ 
~~ 

Para além da navegação hierárquica, o hipertexto propicia saltos laterais e 
verticais, permitindo o acesso a qualquer lugar, de qualquer lugar. 

I - Sistema de navegação global 
Complementa a informação disposta de modo hierárquico 

(a taxonomia), habilitando os movimentos verticais e 

laterais. É aplicado ao site inteiro e se integra ao design 

gráfico. Pode ser implementado na forma de uma barra 

horizontal no topo das páginas (ver a figura). 

2 - Sistema de navegação local 
Para entender o sistema local, recorremos ao conceito de 

"subsite". Uma empresa pode oferecer um catálogo de 

produtos e este catálogo pode ter um estilo de navega

ção diferenciado. Isto seria um exemplo de sistema de 

navegação local. 

3 - Sistema de navegação contextual 
Implica colocar palavras ou expressões, dentro de frases ou 

parágrafos, como links de hipertextos. Têm natureza mais 

editorial do que arquitetura! e depende de decisões dos 

autores, conteudistas ou editores. 
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A posição mais 
comum dos 
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de navegação. o 
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Navegação global 

Navegação 
contextual 

Note que, segundo Peter Morville, já começam a surgir 
questionamentos de pesquisadores quanto ao emprego da 
metáfora da navegação à web. É o que ele observa no seu 
livro Ambient Findability. 

Esta metáfora seria muito limitada para representar a 
interação com a informação em sua totalidade. Isto porque 
- ao contrário da navegação física, onde o objetivo é chegar 
ao destino -, nos espaços semânticos, a jornada poderá !23 
ser o próprio destino. 

A navegação segundo Wodtke 

O desenho de navegação é a nova forma de arte da web. 
Para a arquiteta de informação Christina Wodtke, ela pode 
se apresentar nos seguintes "sabores": 

I - Navegação global: Fornece links para as áreas-chave do 
site a partir de qualquer página, e está geralmente disposta 
no topo ou no rodapé das páginas; 
2 - Navegação /oca/: É a navegação em subseções dentro de 
um site. É projetada para permitir que os usuários naveguem 
entre as categorias e que possam ir para suas subcategorias. 
3 - Paginação: Quando temos grande quantidade de infor
mação, devemos parti-la em partes pequenas. Em uma 
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coleção de itens de mesma categoria, deve-se poder passar 

com facilidade para o próximo item. 

E daí, o que podemos concluir? 

Após tomar contato com as diferentes visões desses 

"apóstolos" do ciberespaço, concluímos que não podem 

existir regras muito fáceis para o bom projeto de 

navegação de um si te . 

É que a navegação não ocorre dentro do espaço físico. 

Entender bem o conceito-chave é o primeiro passo para criar 

um adequado projeto de navegação. Ela é o movimento 

cognitivo através de espaços formados por informações e 

241 conhecimento. É nesse sentido amplo que a navegação 

deve ser encarada por todos nós. 

Mudanças radicais - características da navegação nos 

espaços virtuais - foram introduzidas pelos hipertextos e 

sua filosofia. Usuários de documentos eletrônicos não olham 

ou leem simplesmente as informações, mas interagem com 

elas - de modo sem precedentes no design impresso. 

Há interações com metáforas, imagens e conceitos, que 

habilitam funções e significados. 

Como na viagem de Marcos Pontes na Soyus, a navegação 

na web é principalmente centrada em objetivos e em ações. 

Por isso, mais do que desenhar barras, botões, ícones ou 

menus, o que projetamos são as interações do navegante 

com o ambiente informacional. 
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Observa-se, portanto, a importância de organizarmos as 

informações de um website de modo que os usuários 

possam encontrar o que querem e atingir os seus objetivos 

com facilidade. Desse modo, eles ficarão satisfeitos, 

comprarão mais produtos e retornarão com mais frequência, 

o que gerará mais lucros para o seu negócio. Show de bola! 

Mas, para isso, algumas regrinhas "de ouro" precisarão ser 

conhecidas. É o que veremos no próximo capítulo. 

Fique ligado: 

AGNER, L; MORAES, A. Navegação e arquitetura de informação na 

web: a perspectiva do usuário. In: BOLETIM Técnico do Senac, Rio de 1
25 

Janeiro, v.29, n.l, jan./abr., 2003. 

LÉVY, P. Cibercultura. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2000. 260p. 

MORVILLE, P. Ambient Findability. Sebastopol, CA: O'Reilly & 
Associates, 2005. 190p. 

ROSENFELD, L.; MORVILLE, P. lnformation architecture for the world 

wide web. Sebastopol, CA: O'Reilly & Associates, 2.ed. 2002. 472p. 

SHNEIDERMAN, B. Designing the user interface: strategies for effective 

human-computer interaction. 3.ed. Chicago: Addison Wesley, 

1998. 639p. 

WHITAKER, L. Human navigation. In: FORSYTHE, C.; GROSE, E.; 

RATNER, J. (Orgs). Human factors and web development. Mahwah, 

New Jersey: L. Eribaum Associates, 1998. p. 63 -71 

WODTKE, C. lnformation Architecture: blueprints for the web. 

lndianapolis: News Riders, 2002. 352p. 





interfaces: nove regras 
que valem ouro 





Confira esta versão adaptada 
das uregras de ouro,,: nove 

dicas infalíveis para melhorar a 

interação humano-computador 

e as suas interfaces. 

Se você trabalha com a internet e quer conhecer mais sobre 

interação humano-computador (IHC) para melhorar os seus 

projetos na rede, continue a ler este livro. Mostraremos aqui as 

famosas "regras de ouro" de Ben Shneiderman, o pesquisador 

da Universidade de Maryland, EUA Ben é o autor da obra 

Designing the user interface, espécie de bíblia da área, que já foi 

para sua nova edição. 

Os princípios que apresentamos aqui são universais. Ou seja, 129 

eles podem ser aplicados a qualquer interface, seja a de um site 
tipo web 2.0, de um software ou de uma multimídia. Visam a 

aumentar a satisfação das pessoas durante a interação com os 

computadores e seria bom que fossem conhecidos e respeitados 

por todos os envolvidos com o projeto de sistemas. 

As dicas aumentam em muito a sensação de competência 

humana sobre os sistemas informatizados e facilitam o seu 

aprendizado. As regrinhas foram livremente traduzidas e 

reescritas, e podem ser explicadas assim: 

I. Consistência sempre! 
A consistência das interfaces tem a ver com a repetição 

de certos padrões. Tipo assim: o layout de cores, a tipo

logia, os menus e a diagramação básica (grid) devem ser 

os mesmos em todas as páginas da interface (como no 
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projeto visual de um livro, de uma revista). Além disso, 

termos idênticos devem ser utilizados nos menus e nos 

helps. Certas sequências de ações devem ser repetidas, 

em situações de operação semelhantes, para facilitar o 

seu aprendizado. 

2. Atalhos para os mais experientes 
Com a utilização frequente dos sites e sistemas 

interativos, os usuários vão se tornando experientes e 

querem diminuir o número de cliques para aumentar a 

sua velocidade. As interfaces devem, nesse caso, fornecer 

atalhos e comandos para diminuir o tempo de resposta 

para os mais experientes. 

3o I 3. Retroalimentação 
É a velha questão da comunicação, lembra? Para cada 

ação realizada pelo usuário, deve haver um feedback 
(retroalimentação) adequado vindo do computador. Ações 

demoradas e raras demandam um feedback mais explícito 

do que ações frequentes. A representação visual incentiva 

o uso de metáforas de interface como, por exemplo, as 

animações de ampulhetas no Windows e no Mac. 

4. Diálogos com início, meio e fim 
Parece um princípio óbvio de qualquer roteiro para 

novelas da Globo, mas funciona. O fechamento -sinalizado 

com sucesso- de uma sequência de cliques dá ao usuário 

a sensação de alívio, além da indicação de que o caminho 

para o grupo de ações subsequentes estará correto. 

"Parabéns! Você completou a instalação com sucesso!" 
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5. Prevenção de erros 
O sistema deve ser capaz de recusar os erros humanos. 

Ações erradas devem fazer o sistema permanecer 

inalterado. Se o usuário cometer algum erro, o sistema deve 

oferecer uma forma simples e construtiva de recuperar-se. 

E, por favor, nada de mensagens ameaçadoras do tipo "Seu 

programa realizou uma operação ilegal e será fechado". 

Ninguém merece! 

6. Meia-volta, volver! 
É a possibilidade da reversão para o estado inicial. O 

sistema deve sempre encorajar a exploração de áreas não 

conhecidas, mas as ações devem ser reversíveis - isto 

previne a ansiedade do usuário. É o caso dos undos, do 

botão back e do histórico de navegação, por exemplo. 

Mesmo que fique bonitinho, evite esconder a barra de 

botões do Explorer. 

7. Atenção: o controle é do usuário! 
Esta regra representa a essência da usabilidade. Os 

usuários precisam ter a sensação de que controlam o 

sistema e de que o sistema responde às suas ações, e não 

o contrário, como muitas vezes ocorre em nome das 

vendas e do marketing. Nada de aplicar peças nem sustos 

no usuário! Os usuários devem ser os iniciadores das 

ações e não responder às ações geradas pelo computador. 

Surpresas durante a interação com uma máquina causam 

insatisfação e ansiedade. É por isso que existem tantos 

bloqueadores de pop-ups hoje no mercado ... 
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8. Na cabeça: sete mais ou menos dois 
Veja ainda esta: os seres humanos têm a memória de 

curto prazo muito ruim. A limitação da capacidade de 

processamento da memória humana deve ser respeitada 

pelos projetistas de sistemas. Lembramo-nos somente de 

sete mai_s ou menos dois blocos de informação de cada 

vez, durante a nossa interação com o computador. Isso 

significa que - sempre que possível - menus expansíveis 

(pull-down) devem ser evitados, pois é difícil para o 

operador memorizar todos os seus itens no curto prazo. 

Prefira colocar as opções de navegação visíveis na tela, 

até o limite de nove itens por página. 

Como dissemos, o objetivo destas regrinhas simples é 

aumentar a sensação da competência humana durante o uso 

da tecnologia e auxiliar o desenvolvimento de interfaces, 

gerando satisfação, eficiência e conforto para o ser humano. 

Mas devem ser entendidas como "obra aberta", ou seja, elas 

precisam ser interpretadas para o uso específico nas 

aplicações que você irá desenhar. Use sua criatividade. 

Além das regrinhas acima, tomamos a liberdade de 

acrescentar aqui no final mais uma dica, que julgamos ser da 

maior importância. É a seguinte: 

9. Conheça o usuário! 
Lembre-se que o usuário não é uma abstração teórica. 

Uma interface só é bem-sucedida se ela der o suporte 

adequado aos objetivos e ao comportamento do usuário 

real. Por isso, conhecê-lo é fundamental. Antes de botar a 

mão na massa usando o Flash, o Axure ou o Dreamweaver, 
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devemos descobrir o que o público pensa, o que ele quer 

e como ele age, aplicando técnicas de pesquisa como 

grupos de foco, questionários, card sorting ou testes de 

usabilidade. A isso chamamos de projeto centrado no 

usuário. 
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Uma pesquisa que visou contribuir para 
aumentar o conhecimento sobre 

as interfaces e aprimorar o diálogo 

usuários-organizações através da web 

Este capítulo pretende ser uma espécie de guia de 

referência rápida sobre a minha dissertação de mestrado 

da PUC-Rio. O foco do trabalho foi a usabilidade dos 

portais de empresas (considerados a partir de um estudo 

de caso). Sua ênfase estava no projeto centrado no 

usuário (user centered design). 

O problema detectado foi a evasão dos usuários diante 

da primeira página (home page) de um portal. Este é um 

problema frequente, que pode acontecer com qualquer 

site da web. Inclusive o seu. 
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Evolução comparativa de acessos de usuários • 2000 
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(links) 

)an. Fev. Mar. Abr. Maio )un. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Acessos de usuários à home page, em comparação com 
acessos de usuários à página de saída, segundo a análise de 
logs do servidor. 
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A hipótese (suposição que orienta as pesquisas científicas) 

foi a de que não havia adequação da primeira página ao 

público específico do site, com consequentes prejuízos à 
sua navegabilidade e evasão. 

A pesquisa teve como finalidade propor formas novas de 

otimizar a presença de instituições na world wide web -

através do design de suas interfaces. O que se pretendia 

era a melhoria do atendimento aos clientes finais, com o 

apoio a seus objetivos de busca de informações e a 

consideração de suas características ergonômicas, 

opiniões, grau de experiência com computadores e suas 

tarefas. 

O trabalho que realizei para o mestrado da PUC-Rio visou 

contribuir para o conhecimento sobre o projeto de 

interfaces com foco no usuário e aprimorar o diálogo 

usuários-organizações, através da adequada configuração 

dos meios de comunicação interativa da internet pelos 

profissionais da web. Na época, eu atuava como o produtor 

de um portal de uma instituição com presença em todo o 

Brasil, e pude analisar bem os padrões de comportamento 

e de acesso dos internautas. 

A análise do conteúdo das mensagens (e-mai/s) enviadas foi 

uma das técnicas de investigação científica aplicadas. Outra 

técnica foi a implantação de um questionário para ser 

respondido pelos usuários, conectados em todas as regiões 

do Brasil. Esse questionário baseou-se em um modelo 

encontrado na literatura sobre pesquisas de Interação 

Humano-Computador (IHC)- o "QUIS". 
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Feita a análise de conteúdo, geraram-se dados para 

desvendar as características dos remetentes de mensagens, 

considerando-se aspectos relativos a sexo, origem 

geográfica, domínios internet, provedor, categoria de 

ocupação, além de produtos e tipos de informações. 

Um trabalho, portanto, que envolvia desde logo a 

arquitetura de informação e o ergodesign. 

Com o questionário on/ine, as seguintes informações so~re 

o usuário podem ser apuradas: 

• Origem geográfica 

• Cidades que responderam ao questionário 

• Provedores de acesso 

• Perfil do usuário por sexo e por faixas etárias 

• Grau de instrução 

• Principais ocupações (profissões) 

• Afiliação institucional (empresas) 

• Experiência do usuário na utilização de computadores 

de diversos sistemas operacionais 

• Navegadores usados 

• Locais de acesso 

• Modo como o usuário chegou ao portal estudado 

• Experiência com navegação 

• Frequência de uso da rede 

• Familiaridade com o uso de hardware e softwares 

• Outras informações. 
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A opinião dos entrevistados sobre vários aspectos do 

designe da arquitetura do portal foi registrada. 

Conclusões 

Detectaram-se indícios de que a home page não dava 

suporte às tarefas ou aos objetivos informacionais do 

usuário real. Observamos também que o site deveria se 

diferenciar melhor do modelo da intranet (um site voltado 

para dentro das organizações, para funcionários e 

departamentos). 

Os indícios da pesquisa puderam comprovar a hipótese. 

Apontou-se, então, para a necessidade de um redesign 

com o objetivo de melhorar o diálogo com os visitantes. 

Também formularam-se quinze dicas gerais para o projeto 

de portais de empresas na world wide web. Essas recomen

dações dirigem-se ao designer, ao arquiteto de informação 

ao redator ou ao gerente de projeto. Confira as 15 dicas a 

partir da página 57. 

Fique ligado: 

AGNER, L. Otimização do diálogo usuários-organizações na world wide 

web: estudo de caso e avaliação ergonômica de usabilidade de 
interfaces humano-computador. Rio de Janeiro: 2002. (Dissertação 
de Mestrado.) Departamento de Artes e Design. PUC/Rio. 2002. 
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Crônica de um desastre anunciado 

jamais houve mídia de distribuição como a 

web, constatou a designer Lynda Weinman. 

Onde mais você atingiria uma 

audiência potencial de milhões de pessoas, 

sem gastar uma fortuna? 

Mas nem tudo são flores na economia da internet. Para 

Nielsen, a web não atingiu adequadamente seus objetivos 

ainda. Durante a " primeira onda" das pontocom, o design 

insatisfatório de interfaces acarretou uma série de custos 

para as companhias online. Os principais eram: · 

• Perda de aproximadamente SOo/o das vendas, já que 

os clientes não conseguiam encontrar os produtos ou 14s 
informações (um problema de arquitetura de informação 

e ergodesign); 

• O resultado negativo da primeira visita ao site gerava 

a perda de 40% dos clientes, em uma segunda visita 

(um problema de marketing). 

O milênio começou com o setor de internet sendo 

agudamente questionado como modelo de negócios, 

lembra-se? No rastro da desilusão do mundo financeiro com 

os projetos de tecnologia, quase todos os empreendimentos 

da chamada "nova economia" sofreram significativos 

prejuízos. 

O fracasso das empresas pontocom teve grande repercus

são internacional: as vinte maiores quedas mundiais, no 

setor de tecnologia, somaram perdas de US$ I ,36 trilhão. 
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O portal Yahoo! figurou entre as cinco maiores quedas de 

valor na bolsa durante a crise. 

Em 2000, o UOL (que era considerado o maior portal do 

Brasil) comprava audiência e seu principal concorrente, o 

Terra, contabilizou prejuízos deUS$ 85 milhões, apenas no 

primeiro trimestre. O iG, o maior provedor de internet 

gratuita, após desperdiçar US$ 120 milhões no lançamento, 

teve seu projeto de ações na Nasdaq rejeitado e vendeu 

parte da empresa. Essas notícias saíram publicadas nos 

jornais de economia, nesse período. 

Até mesmo o Globo.Com, que fez uma das maiores campa

nhas publicitárias, com estrelas da TY, teve que reduzir 30% 

dos custos não-estratégicos e cortar pessoal. Empresas de 

internet em todo o mundo fecharam, eliminando enorme 

quantidade de postos de trabalho. 

Na época, os jornais brasileiros nos informaram que fecharam 

as portas os sites: Super 11, Grátis I, NetGratuita, NetCorner, 

Kelkoo, Gibraltar, MyWeb, Patavina, Superoferta, Bem 

Casado, WebSeg, Prasair, Celebrando, LatinStocks e 

Musimundo, entre muitos outros. 

Reduziram pessoal os sites: Globo. Com, PsiNet, Folha Online, 

MedCenter, PoliStar, Totem, O Planeta, StarMedia, Tutopia, 

Obsidiana, lntermanagment, ldeiasNet, Amélia, Zoyd, 

Salutia, Fera, O Site, SportJá, IFX e O Estado de S. Paulo. 

O mês de janeiro de 200 I marcou recordes internacionais 

em demissões: a AOL-Time-Warner, a maior companhia de 

mídia e internet do mundo, cortou dois mil empregos. 
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A Amazon.Com (uma empresa emblemática da nova 

economia) anunciou a demissão de 1.300 funcionários. 
A Walt Disney, a CNN e o New York Times reduziram os 

custos de suas operações online , com a eliminação de 
centenas de postos de trabalho. 

Em março do mesmo ano, o e Toys - que já foi a Amazon dos 
brinquedos - pediu concordata. Em abril, a sobrevivência 
financeira do maior e mais conhecido site de busca, o 

Altavista, ficou seriamente ameaçada (na ocasião, o Google 
ainda não havia sido lançado). 

Algumas hipóteses para o fracasso 
dos sistemas interativos 

Parte dos fracassos dos empreendimentos da web pode j47 

ser atribuída à desconsideração das necessidades, dos 

objetivos e das características dos usuários - como já 
tiveram oportunidade de demonstrar autores da área de 

ergodesign e Interação Humano-Computador (IHC). 

Ergodesigners acreditam que os sites têm baixa 

usabilidade porque desconsideram princípios básicos 
relacionados ao usuário - para eles, o elemento central 

dos sistemas interativos. 

Quando o seu concorrente está a apenas um clique de 
distância, o sucesso do empreendimento online depende 

da clareza e da simplicidade com que o usuário inicia e 

completa a sua tarefa. Isso significa dizer que o preço 
de ignorar o elemento humano nos sistemas interativos 
pode ser alto demais. E as empresas pontocom, durante a 

primeira onda, provaram esse gostinho amargo, não é? 
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Ser humano: o fator geralmente esquecido 

Quem são vocês? é, provavelmente, a pergunta mais 

importante que uma empresa deve fazer, ao criar um si te. 
Muito poucas a fazem. As empresas sempre querem ter uma 

estratégia genial ou uma visão para o site. As empresas 

constroem sites para si próprias e não para seus clientes, 

explica-nos David Siegel, um conhecido designer norte

americano. 

E, além disso, a maior parte das empresas não possui 

a cultura necessária para dar apoio a um site "vivo". 

As companhias estariam organizadas em torno dos seus 

produtos, serviços, marcas e canais. Estas seriam as 

"vacas sagradas" das organizações (que as mantêm 

trancadas em guerras internas em torno de seus velhos 

modelos de negócios), enquanto a web poderia dar a 

seus clientes uma chance de fazer as coisas de modo 

diferente. 

As organizações que não compreendem isso acreditam que 
a web diz respeito somente a questões de tecnologia ou de 
execução. Se a organização muda a sua cultura e reorganiza
se totalmente em torno de seus clientes, uma mágica 
acontece. Os funcionários começam a trabalhar com mais 
energia. A organização evolui estrategicamente na direção 
dos seus clientes e das suas novas necessidades. E o site 

naturalmente começa a funcionar, já que as perguntas certas 
são formuladas (Siegel). 

E formular as perguntas certas significa realizar estudos e 

pesquisas sobre quem são os usuários dos sistemas, o que 

eles querem e como se comportam durante a interação. 
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A pesquisa da interação humano-computador (IHC) é um 

campo novo, que tem como objetivo entender como e 

por que as pessoas utilizam (ou não utilizam) a tecnologia 

da informação. A disciplina representa, portanto, o 

estudo do processo de design, visando a uma mudança 

conceitual do projeto centrado no sistema (ou na 

empresa) para o projeto centrado no usuário. Esse é o 

mote do ergodesign . 

Um dos primeiros passos da maior parte das metodologias 

de IHC, relatadas por vários autores, inclui a observação 

dos usuários. Os designers de interfaces são diferentes 

dos etnógrafos; eles observam as interfaces em uso, com 

o objetivo de alterá-las ou de aperfeiçoá-las, através do 

ergodesign. A observação do usuário visa a coletar dados 

suficientes sobre o seu comportamento para o redesenho 

das interfaces. 

As comunidades de usuários podem ser formadas por 

visitantes de museus, alunos, professores, ou jornalistas, 

por exemplo. Seus motivos podem variar desde a 

procura de uma informação factual à navegação; do 

profissional ao casual; da seriedade ao divertimento. 

O conhecimento de informática ou de internet pode 

influenciar o design, embora o mais importante seja a 

distinção entre usuários novatos, intermitentes ou 

frequentes de um site. 

Para o designer Fleming, um site só será bem-sucedido 

se der suporte adequado às intenções e ao comportamento 

do seu usuário. A estratégia que funciona bem para um 
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site pode estar totalmente errada para outro. Por isso, 

compreender quais são essas intenções e comportamentos 

é a etapa mais importante do design. 

Mas, então, como descobrir o que o usuário pensa, quer ou 

como age? Demorou: realizando pesquisas! 

Questionário: uma técnica 
de pesquisa de baixo custo 

Uma das técnicas populares de pesquisa ergonômica 

aplicáveis aos sites da world wide web é o questionário 

online. Este método é particularmente recomendável 

devido ao seu baixo custo e devido à grande participação 

dos usuários. Eles cooperam - quando convidados pela 

via virtual -,o que faz do questionário online um sucesso 

e um evento gratificante. 

O questionário online visa identificar os grupos e subgrupos 

de usuários-finais dos sites, assim como suas necessidades, 

percepções, estratégias de navegação, graus de experiência 

com a tecnologia, etc. 

As pesquisas online evitam custos relacionados à 
impressão, distribuição e coleta de formulários em papel. 

Muitas pessoas preferem preencher um questionário 

apresentado na tela, em vez de sob a forma impressa. 

Entretanto, pode ocorrer um "tendenciamento" gerado 

pela amostra que, nesse caso, é autosselecionada. 

Uma das vantagens do questionário, na pesquisa em 

ergodesign, é que ele nos dá o feedback sob o ponto de 
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vista do usuário. No modelo de QUIS (Questionnaire of 
User Interface Satisfaction), os usuários são questionados 

em suas impressões subjetivas sobre aspectos específicos 

das interfaces, objetivos e ações relacionadas às tarefas, 

metáforas da interface, design ou sintaxe dos inputs. 
Outros objetivos importantes são descobrir o background 
social e educacional do usuário, assim como sua experiência 

prévia com a tecnologia da informação. 

Para embasar minha pesquisa de mestrado, criei para o 

site do estudo de caso um questionário de avaliação de 

usabilidade, baseado no modelo proposto por Shneiderman. 

Houve o cuidado de adaptá-lo às condições específicas. 

O questionário foi criado em hypertext markup /anguage 
(HTML) e apresentado aos visitantes, durante um período 

de tempo. Os convites solicitando a participação foram 

enviados por e-mail e também através da resposta 

automática, a partir da home page do portal. 

Junto a cada questão, foi apresentada uma escala de opo

sição semântica, com valores de I até S. As escalas do 

QUIS original variam até dez, o que foi considerado com

plexo. Outras adaptações foram realizadas, como a 

eliminação de questões que não eram aplicáveis ao caso 

(Um exemplo do QUIS pode ser encontrado em meu blog 
www.agner.com.br). 

O questionário consistiu em nove partes, além de uma 

introdução para obtenção do perfil geral. Outras perguntas 

apresentaram campos para que o visitante pudesse redigir 

suas considerações e comentários. 
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Outros temas investigados foram: o "look and feel" , os 

problemas da página de abertura, links , a estrutura, imagens, 

multimídias, plug-ins, downloads, a resposta automática, 

usabilidade de formulários, legibilidade, sala de chat, tipo 

de acesso à rede, assim como informações educacionais e 

demográficas. 

Justificativas para a pesquisa ergonômica 

As cifras transacionadas em comércio eletrônico no país já 

alcançaram milhões de dólares. Se as projeções e os estudos 

dos especialistas estiverem corretos, as perdas para a 

economia brasileira poderão atingir cifras astronômicas, 

prejudicando supermercados, livrarias, editoras, software
houses e outras empresas de comércio eletrônico e de 

serviços. Além disso, poderiam ser atrapalhados os sites de 

governo ou de organizações não-governamentais. 
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Se os números não falassem por si mesmos e se o design 

centrado no usuário não fosse totalmente justificado como 

princípio, poderíamos ainda enfatizar a importância de 

pesquisas com baixos custos. 

O questionário - planejado e aplicado criteriosamente na 

web - já tornou-se importante ferramenta na pesquisa da 

Interação Humano-Computador, de forma complementar 

a outros métodos conhecidos, como a avaliação heurística 

ou testes de usabilidade - e agora é muito utilizado pelos 

ergodesigners, no Brasil. Já existe uma versão do QUIS, 

em português, traduzida por uma equipe do LEUI 

(Laboratório de Ergonomia e Usabilidade de Interfaces), 

da PUC-Rio . O QUIS foi criado originalmente pela 

Universidade de Maryland, EUA. 

Mais conclusões da pesquisa 

As incompatibilidades que geram problemas para o usuário 

devem-se ao desconhecimento da tarefa, do modo 

operatório e das estratégias de resolução de problemas 
do ser humano. 

A visão simplificadora que reduz os sistemas interativos 

somente a hardware e software - ou seja, a objetos e 

ferramentas - deixa os designers no nível superficial dos 

problemas, impedindo mergulhos profundos. 

O erro comum das empresas e dos designers seria 
conceber os sistemas interativos como uma simples lista 

de funcionalidades e não como o desenho das interações 
com os usuários. 

JsJ 
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As questões mencionadas aqui deveriam ser analisadas 
cuidadosamente pelas organizações que pretendem 
permanecer competitivas, no século que se inicia, já 

que participar da rede mundial tornou-se uma questão 

estratégica para a maioria das empresas. Ainda mais 

agora, quando se fala tanto do surgimento da Web 2.0 (e 
até 3.0!). Seria ela o início de uma nova bolha especulativa 
pontocom? 

Fica a lição de que os usuários são a própria razão de ser 

dos sistemas. Se forem ignorados, o resultado pode ser um 

retumbante fracasso para as organizações. E isso dói no 

bolso, não é? 
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quinze lições de 
design de interfaces 





Algumas generalizações sobre 
o design de interfaces na internet 

com o objetivo de melhorar o diálogo 

entre os usuários e as organizações. 

As quinze lições a seguir destinam-se às empresas com 
grande presença na web e aos seus portais corporativos, 
mas não pretendem esgotar esse tema, que é bem amplo. 
São generalizações a partir da prática e de conclusões de 
pesquisas. Dirigem-se a todos os profissionais que trabalham 
com internet, nessas empresas. 

I . Foco no usuário 

O profissional da era da internet precisa identificar os itens 
de informação efet ivamente buscados pelo visitante. 
Geralmente, durante o projeto de sistemas interativos, o foco 
se concentra nas máquinas e nos sistemas e não no usuário. 
Designers e informatas são contratados e pagos para enfatizar 
a atividade (a dimensão racional) em detrimento do ser 
humano e do seu contexto (as dimensões ambíguas). 

As empresas querem ter estratégias e visões "grandiosas" 
para seu site, mas acabam construindo sites para si mesmas 
e raramente para seus clientes online. Diversos autores 
concordam com isso. 

A pesquisa confirmou que as home pages dos portais institucio
nais devem ser configuradas para dar suporte à demanda de 
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informação do público que as acessa. Isto é uma questão de 

arquitetura de informação, que precisa ser gerenciada de 

modo adequado. 

Para isso, é preciso buscar dados junto às pessoas que 

estão efetivamente utilizando as interfaces, não junto a 

pessoas que gerenciam as organizações, tipo diretores 

ou executivos. ':A.dquirem-se informações completamente 

díspares dos decisores, em relação às informações 

fornecidas pelos usuários reais dos produtos de tecnologia 

da informação" (Mandei). O fato pode consistir num 

grande desafio a ser encarado por todos nós, profissionais 

da web. 

2. Comunicação instantânea 

Um portal corporativo deve fornecer atendimento 

instantâneo ao cliente. A web causou mudança no esquema 

clássico da comunicação. Estamos diante da falência do 

modelo fabril, baseado na lógica da distribuição (o 

fundamento das mídias de massa). Essa lógica tinha como 

características a concentração dos meios, a uniformização 

dos fluxos e a instituição de legitimidades, todas centradas 

na emissão. 

Emerge a lógica da interatividade, que é exatamente o 

contrário. Agora, a emissão pressupõe a participação -

instantânea - da recepção. Um exemplo disso são os 

comentários dos leitores nos blogs, e demais sistemas da 

web 2.0, em que os usuários participam ativamente da 

geração de conteúdo. Em suma, a web é uma nova mídia, 

que requer uma nova abordagem. A maneira convencional 



quinze lições de design de interfaces 

de tratar os projetos de comunicação, baseando-se na 
experiência fora da rede, está esgotada. 

E não para por aí. Atualmente, existem soluções de 
marketing para facilitar o atendimento online. Entretanto, 
essas técnicas, antes de serem soluções mágicas, representam 
uma mudança profunda de filosofia das organizações em 
direção a focalizar os clientes, através da comunicação 
instantânea e interativa. Isso nem sempre é possível, por 
motivos intrínsecos às próprias organizações: muitas vezes, 
estruturas burocráticas tendem a resistir às mudanças. Isso 
é muito comum nos órgãos do governo, onde a burocracia 
é grande. 

3. Avaliação do sucesso 

Não podemos nos basear somente em logs para avaliar o 
sucesso do site. Arquivos log são arquivos de texto que 
contêm informações quantitativas sobre acesso aos sites, 
como números IP (números da internet) dos visitantes, 
datas e horários das visitas, páginas visitadas, cookies, etc. 
São arquivos padronizados com base em convenções 
internacionais e oferecidos pelo provedor de hospedagem 
dos sites. 

A monitoração quantitativa do acesso tem se tornado comum 
e existem diversos aplicativos para análise do arquivo log 
dos computadores servidores, mas o emprego dessas técnicas 
é insuficiente. Esses produtos tendem a mostrar gráficos 
estatísticos apenas de parte dos dados disponíveis, de tal 
modo que obscurecem a compreensão dos padrões gerais 
de utilização. 
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Os /ogs podem e devem ser complementados por outras 

técnicas de pesquisa, com ênfase qualitativa, para provocar 

uma visão crítica (como questionários, análises de conteúdos, 

card sorting, ou testes de usabilidade). A pesquisa evidenciou 

que o emprego de técnicas de avaliação qualitativas 

complementam as quantitativas (/ogs). 

4. A primeira página 

A home page deve conter as informações que interessam 

ao usuário. Não é raro que as questões internas das 

organizações influenciem o projeto da home page mais do 

que os objetivos dos usuários. As organizações devem 

evitar publicar na home page informações dirigidas aos 

seus funcionários (isso seria mais bem atendido por uma 

intranet) . Notícias sobre inaugurações de obras, siglas 

incompreensíveis e parcerias cujos resultados possam ser 

obscuros para os usuários estariam mais adequadas em uma 

área específica, voltada para assessoria de imprensa. Ou 

seja, novamente uma questão básica de arquitetura de 

informação. 

Conforme explicaram os pesquisadores de interfaces Nielsen 

e Tahir, as categorias que devem entrar na primeira página 

precisam ser escolhidas de acordo com o valor que agregam 

ao cliente e não segundo o valor que agregam à empresa. 

5. Modelos mentais 

Os profissionais que trabalham com internet devem evitar 

cair na tentação de representar o modelo de negócios da 

organização na home page , a menos que este seja simples e 
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compatível com as expectativas do usuário. O público que 

acessa a web não precisa conhecer o modelo de negócios 

das organizações e, às vezes, esse modelo de negócios é muito 

complexo. 

Tipo assim, a arquitetura de informação do site não pode 

estar estruturada como espelho do organograma das 

organizações, mas sim como espelho das tarefas do usuário 

e da sua visão do espaço informacional. Lembrando 

que o único modo de acessar esses modelos mentais 

(expectativas e experiências) é através de pesquisas com 

os usuários. 

6. Tempos de resposta 

Os profissionais que contribuem para o projeto de 

interfaces devem procurar diminuir a sobrecarga de 

imagens, de janelas e de efeitos na home page. Sabe

se que I (um) segundo é o limite de tempo de resposta 

para que o fluxo de pensamento humano permaneça 

ininterrupto, embora o usuário perceba a demora do 

sistema. Dez segundos é o tempo limite para manter o 

usuário concentrado no diálogo. Em caso de demoras 

maiores , os usuários voltam-se para outras tarefas, 

enquanto esperam o computador terminar. Obter 

uma nova página no prazo de até dez segundos, embora 

irritante, significa poder ficar concentrado na navegação. 

O tempo de resposta de muitas páginas famosas (e até 

premiadas) é muito alto para os padrões de usabilidade, 

considerando a banda de acesso da maioria: isto pode 

contribuir para inibir usuários. Muitos portais de instituições 
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apresentam maior carga de download na primeira página, em 

comparação com as páginas interiores, desmotivando o 

usuário logo em sua entrada. 

7. O senso comum 

Não podemos usar sempre o senso comum para tomar 

decisões de design. O senso comum pressupõe o seguinte: 

primeiro, que todos os usuários são iguais; e, segundo, 

que todos os usuários são iguais ao próprio projetista. 

Geralmente, esquecemos que o perfil do usuário real pode 

ser bem diferente do que pensamos ser. 

Ex iste um número grande de tipos de conhecimentos e 

de experiências que devem ser considerados ao se 

investigar o perfil do usuário. A nossa pesquisa mostrou 

que podem existir enormes disparidades entre o "cliente 

do mundo físico" e o "cliente virtual" - o que contraria 

o senso comum. Deve-se reunir feedback de um grupo 

de indivíduos, com larga gama de experiências 

profissionais, pessoais e computacionais, lembrando 

que não existem coisas do tipo "usuário médio" . Se o 

"homem médio" existisse, provavelmente ele seria 

mais parecido com um ET 

8. Internet x intranet 

Devemos distinguir o papel da intranet do papel da internet. 

No ambiente das organizações, a intranet é uma rede 

interna, que pode ser usada para treinamentos, para 

compartilhar conhecimentos e que permite acesso aos 

sistemas corporativos. Para que atinja seus objetivos, as 
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intranets devem motivar funcionários: eles devem postar 

mensagens e intercambiar informações. lntranets devem 

encorajar diferentes departamentos a divulgar suas 

informações para a totalidade da organização. 

Numa extensão à rede interna, vemos a "extranet", que 

permite a interação com a cadeia de suprimentos e a 

logística do negócio, aproximando fornecedores. Para 

interação com o público externo e o mercado existe a 

internet, ferramenta de comunicação direta e instantânea. 

A equipe responsável deve procurar descobrir se a 

vocação do site ou portal é se tornar um canal de diálogo 

e de interação com o público externo à instituição ou com 

seu público interno, diferenciando bem esses dois 

conceitos e direcionando os subsites para o que o usuário 

final efetivamente precisa. 

9. Estilo de redação 

Os /inks da home page devem ser claros, lógicos e bem 

redigidos. Certamente, a liberdade de expressão não 

tem reserva de mercado. Profissionais de diferentes 

áreas podem e devem escrever para a web: administradores, 

economistas , engenheiros, técnicos de informática, 

médicos, etc. Entretanto, uma das maiores falhas da 

web está no estilo da redação (ou webwriting) , 
quando não se adequa às particularidades da leitura 

na tela. 

A linguagem é um dos aspectos críticos: a maioria dos 

usuários somente "escaneia" as palavras, sem ler os textos. 
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Assim, o máximo de informação deve ser passada com 

poucas palavras, na tela do computador. A redação de toda 

a primeira página deve ser formulada para proporcionar 

facilidade, lógica, clareza e compreensão de seus destinos 

da navegação. A recomendação parece óbvia mas 

geralmente não é implementada. 

Se os usuários encontram restrições na clareza dos links, 

consideram-nos confusos ou ilógicos, esta situação pode 

causar perdas de audiência à home page - mesmo que os 

problemas não impossibilitem sua utilização. 

I O. Padrões estéticos 

Os que projetam sites devem considerar os padrões 

estéticos em voga e adequá-los às expectativas do usuário 

e às restrições do meio. Nas interfaces, a aparência de 

qualidade ("/ook") pode tornar-se tão importante quanto a 

eficácia das interações ("fee/"). Mas a linguagem HTML foi 

criada por cientistas, que nunca a imaginaram como 

ferramenta de layout visual. Foram os designers gráficos 

que começaram a adaptar essas ferramentas para produzir 

documentos de qualidade parecidos com impressos, muitas 

vezes até forçando a barra, como o uso de tabelas fora 

de contexto. 

Entretanto, sabe-se que o desenho impresso atinge uma 

unidade e uma densidade de informação que o desenho 

para a web não consegue emular. O projeto da interação 

pode ficar empobrecido se se esforçar por atingir padrões 

visuais que só fazem sentido na área gráfica. 
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As diferenças entre o desenho impresso e o desenho para 
web são inúmeras. Durante os próximos anos, essas 
diferenças ainda vão continuar a ditar as regras. Menos 
gráficos, ilustrações menores, menos variedade de fontes 

tipográficas, etc. As limitações do meio e da largura de 
banda da maioria devem ser harmonizadas com as 

expectativas dos usuários. 

Um Jayout com apresentação visual audaciosa pode 
tornar-se desestimulante caso se priorizem somente 
aspectos visuais em detrimento das interações. Por outro 
lado, uma apresentação esteticamente pobre torna-se 
subjetivamente insatisfatória. Encontrar o adequado 
equilíbrio é o grande desafio. 

I I • Subsites 

Muitas vezes, as empresas entulham as suas home pages 
com lixo visual e informações inúteis. Se o site é um 
portal corporativo, a equipe precisa tornar a informação 

relevante facilmente encontrável. Portal é um site que 
serve como ponto de partida para outras destinações. 
A ideia é ser o lugar onde começa a ação. Os usuários 
devem ser capazes de encontrar links e navegar parasites 
internos e externos sem perder tempo no portal da 

empresa propriamente dito, pois cada tipo de usuário 
tem as suas necessidades específicas e não gosta de perder 
tempo. Principalmente os usuários do governo, que 
acessam os sites para driblar a burocracia ou para 
pagar taxas. 
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Em minhas pesquisas, foi importante dar destaque aos links 

para os subsites . Isto facilitaria as tarefas dos usuários que 
visitam os portais pela primeira vez e que dispõem de 
"tempo zero de aprendizagem". 

12. Tarefas 

As home pages precisam dar suporte às tarefas do usuário. 
O desafio é desenhar home pages que possibilitem suporte 
aos serviços, sem transformá-los em botões que 

sobrecarregam a primeira página. É necessário manter 
o foco e a clareza - além da compreensão dos objetivos 

do usuário -, o que não pode ser obtido na base do 
"achômetro", tão comum entre os designers e seus clientes . 

Para isso, o ideal é dar voz aos usuários e envolvê-los 

durante todo o ciclo dos projetos. O objetivo das 
interfaces humano-computador (como as de softwares e 
de sites) é prover as ferramentas tecnológicas necessárias 
para dar apoio às ações que os usuários precisam realizar 

na máquina. 

13. Equipes 

O projeto de sites é um complexo trabalho de equipe, com 
implicações estratégicas. As organizações devem alocar 
recursos estratégicos - financeiros, técnicos e humanos 

para o seu projeto de internet, para não perderem o bonde 
da história. 

Organizações que não aprendem a incorporar a rede a seus 
negócios acabam tendo problemas de competitividade. 
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Por isso, as empresas devem investir em equipes 

multidisciplinares de profissionais comprometidos com a 

inovação e a mudança. 

Entre designers, redatores, arquitetos de informação, 

programadores, profissionais de marketing e especialistas, é 

necessário dar destaque para o usuário, como um efetivo 

membro da equipe (sem ele, o site será um emaranhado 

de ideias aleatórias a respeito dos negócios da empresa). 

14. Usuários avançados 

Devemos disponibilizar um eficiente mecanismo de busca 

por palavras-chave para eles. Usuários avançados querem 

eficiência e rapidez, com o emprego de atalhos e de short-
cuts, e minimizam a importância da interface visual. Uma 169 

parcela importante (aproximadamente um terço) chega até 

os sites institucionais através de mecanismos de busca 

como o Google, por exemplo. 

Especialistas em usabilidade defendem que mecanismos de 

busca devem estar presentes nas home pages dos sites -
sempre visíveis, amplos e simples. Além disso, os sistemas 

de busca por palavras-chave representam uma valiosa fonte 

de informações sobre os termos empregados pelos usuários 

e são fundamentais para a pesquisa de arquitetura de 

informação. 

15. Usuários iniciantes 

A democratização do acesso trará novos usuários e novos 

desafios. A revolução da informação ainda está inacabada. 
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Seria inadequado caracterizar a web como uma rede 

mundial, enquanto ela alcançar somente a minoria da 

população do globo, escreveu Dertouzos. É importante 

assegurar que parcelas cada vez maiores da população 

possam ser incluídas na sociedade da informação e possam 

beneficiar-se das novas tecnologias. 

A meta do acesso universal aos serviços de informação e 

de comunicação é um grande desafio e não elimina aspectos 

relativos à usabilidade dos sistemas - pelo contrário, os 

reforça. A " usabilidade universal" já foi definida como ter, 

no mínimo, 90°A> da população utilizando com sucesso os 

serviços on/ine de informação e de comunicação. Nota-se 

que esta é uma meta audaciosa se transportada para países 

como o Brasil. 

Atualmente, iniciativas democratizantes de empresas ou dos 

governos visam ao acesso à web em escolas primárias e em 

locais públicos. É o caso, por exemplo, das agências dos 

Correios e lojas do McDonald ' s. Desse movimento, pode 

resultar a inclusão de mais pessoas das classes B e C, 

causando um alargamento nos perfis de uso, com a entrada 

de usuários iniciantes ou inexperientes, ou de pessoas com 

menor escolaridade. A mudança poderá trazer novos 

desafios à meta de usabilidade dos sistemas da rede 

brasileira. 

Mais dicas e toques para você 

Para os estudantes que me leem, gostaria ainda de dizer 

que o erro fundamental seria considerar o projeto de 
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sistemas interativos como algo relacionado a máquinas e 

softwares e esquecer o ser humano e o seu contexto. O 

projetista não deve pensar que existe só para desenhar os 

sites em si: o seu papel é focalizar o relacionamento dos 

produtos com o ser humano. Mais do que desenhar ícones 

bonitinhos ou barras de menus coloridas, projetamos a 

experiência do usuário. Além disso, o profissional deve estar 

consciente de suas responsabilidades e evitar considerar 

aspectos meramente operacionais em seus projetos 

(Agner e Moraes). 

Para as organizações, podemos afirmar que se, por um lado, 

cada vez mais indivíduos se têm agregado à audiência da 

tecnologia de informação, por outro lado, observa-se que 

muitos têm conhecimentos rudimentares de computação. 

O mercado de trabalho não lhes permite continuar de fora 

dessa revolução. Por isso, é para a totalidade dos cidadãos 

que as grandes organizações devem direcionar os seus 

esforços, visando a alcançar a universalização e a evitar 

exclusões. 

Hoje, o mais importante deve ser contribuir para que 

maiores parcelas da população brasileira possam ser 

incluídas na sociedade da informação e se beneficiar das 

suas tecnologias. 

As quinze lições descritas aqui dirigem-se ao trabalho das 

equipes de internet das empresas (ao designer, ao arquiteto 

de informação, ao informata ou ao gerente) mas não 

pretendem esgotar o tema, nem se tornar uma lista de 

regrinhas. 
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São possibilidades de generalizações e formam, em seu 

conjunto, uma contribuição para o debate teórico, tendo 

em vista a construção de conhecimentos, nessa instigante e 

nova área de atuação. 
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arquitetura de informação 
e a crise contemporânea 





Surgem novas profissões: a crise da 

atualidade passa por transformar 
informação em conhecimento. 

A definição da arquitetura 

de informação encontrou diversos 

questionamentos e ainda 
está em discussão. 
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Modelo conceitual da arquitetura de informação 

Hoje em dia, aceita-se como válida a ideia de que vivemos 

em uma sociedade do conhecimento. A crise contemporânea 

seria justamente a de como transformar informação em 

conhecimento. Mais informações deveriam representar mais 

oportunidades para compreensão do mundo. Mas isso não é 
o que ocorre na prática. 
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Os meios de comunicação de massa (como o rádio, os jornais 

e a tv) e a própria internet despejam em cima de nós volumes 

cada vez maiores de dados e de notícias, a velocidades 

estonteantes. Somos massacrados por informações em 

quantidades impossíveis de serem processadas pelo ser 

humano (veja o exemplo recente da crise política brasileira: 

os escândalos de corrupção e a explosão de denúncias 

verdadeiras ou falsas na imprensa). 

Mistura-se a quantidade à baixa qualidade na mídia, sem 

proveito concreto para o usuário das informações, em termos 

de conhecimento construído. Quanto mais tentamos 

acompanhar essa corrida maluca, mais somos vulneráveis aos 

erros de nossa percepção. Vários sites da web contribuem 

para alimentar esta situação, como a superprodução de 

números e de dados econômicos e estatísticos do IBGE, só 

para citar um clássico exemplo. 

Foi o arquiteto Wurman que cunhou a expressão arquitetura 

de informação nos idos de 70. O arquiteto de informação 

ser ia o indivíduo com a missão de organizar padrões dos 

dados e de transformar o que é complexo ou confuso em 

algo mais claro. 

Esse cara - o arquiteto de informação - seria a pessoa que 

mapeia determinada informação e nos disponibilizao mapa, 

de modo a que todos possamos criar nossos caminhos 

próprios em direção ao conhecimento. 

Profissão emergente do novo milênio, a arquitetura de 

informação envolve a análise, o design e a implementação 

de espaços informacionais, como sites, bancos de dados, 
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bibliotecas, etc. A visibilidade da arquitetura de informação 

a partir da segunda metade dos anos 90 coincidiu justamente 

com o momento em que a internet atingiu massa crítica. 

Atualmente, a complexidade e a importância dos sites da 

web fugiram totalmente ao controle do webmaster (uma 

espécie de elo perdido dos arquitetos de informação). 

A arquitetura de informação pode ser vista como a união 
de três campos tradicionais: a tecnologia, o design e o 

jornalismo/redação. Entretanto, essa definição encontrou 
questionamentos por parte de diversos teóricos. Andrew 

Dillon, professor em Texas-Austin, com base em um diagrama 

de Andrew Cohill, sublinhou as conexões com outras áreas 
do conhecimento. A figura da página 77 é uma derivação 

dessas proposições, adaptadas por mim. 

Para Dillon, seria mais adequado encarar a arquitetura de 
informação como um termo guarda-chuva, sob o qual 

coexistem preocupações de diferentes pesquisadores, com 

diversas autodenominações. Podemos considerar que o campo 

da AI ainda está em seus estágios primários de definição, por 

isso há debates para identificar o seu escopo. 

A oportunidade hoje é a de se poder contribuir para a definição 
dessa nova e instigante atividade, emblemática do século 21 . 

É sobre este interessante debate que continuaremos 

conversando nas páginas que se seguem. 
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Diferentes áreas de conhecimento 

podem contribuir para o sucesso 

da arquitetura de informação: 

ciências cognitivas, design, 

antropologia, engenharia 

de software, ergonomia, etc. 

Como vimos, a arquitetura de informação (AI) deve 

ser encarada como um termo "guarda-chuva", sob o 

qual coex istem várias outras autodenominações de 

profissionais e de pesquisadores. O campo da AI está 

em seus estágios primários de definição e atualmente há 

debates para identificar qual deverá ser o seu escopo, 

no século 21. 

Questiona-se se a arquitetura de informação deveria ser 

vista somente como a atividade de um único profissional 

ou como processo (caracterizado pelo esforço de cola

boração de diversas pessoas e disciplinas) . 

Diferentes áreas de atuação podem contribuir para o 

sucesso da AI como processo: a psicologia, a ciência da 

computação, a educação, ciências cognitivas, design gráfico 

e desenho industrial , design instrucional , sociologia, 

antropologia, engenharia de software , modelagem e 

administração de dados, ergonomia e IHC, entre outras. 

O arquiteto de informação deve se preparar para ser um 

profissional polivalente e pronto para o que der e vier. 

Ou seja, ele deve sacar muito de interação humano

computador (IHC), de análise de tarefas, de impacto 

organizacional e societal da tecnologia, de ergodesign, de 
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sistemas, de testes com usuários, de comunicação, de 

pensamento crítico ... Ufa, ninguém merece! 

Observe que o marketing também deve entrar na roda. 

Os papas Rosenfeld e Morville sabem que o marqueteiro 

é treinado desde criancinha para comunicar mensagens 

corporativas com eficácia para diversas audiências, tanto 

externas (na internet) como internas às organizações (nas 

intranets). 

Isso seria importante para garantir que as mensagens sejam 

forjadas em "estilo centrado no usuário" (no cliente) e não 

orientadas a siglas e jargões da burocracia da empresa 

( eca!), a organogramas departamentais (podre!), ou a 

aspectos obscuros da cultura das organizações - que 

s4J provavelmente não interessam a ninguém, à exceção de 

um ou outro manda-chuva. 

Bem, a essa altura já deu pra você imaginar que existe 

uma forte dimensão diplomática na arquitetura de 

informação. O ideal seria dar voz às necessidades 

informacionais (e tarefas) dos usuários, durante todo o 

processo de design e de desenvolvimento. Uma forma de 

fazer isso é trazer o usuário para dentro da equipe de 

trabalho, para participar da tomada de decisões e interagir 

com os protótipos de interfaces em desenvolvimento, 

durante a aplicação de testes de usabilidade. A tal 

"engenharia de usabilidade". 

O único senão é que, às vezes, isso pode se tornar um angu

de-caroço. Por razões hierárquicas, presidentes, executivos 

das organizações e clientes revisam e aprovam as interfaces 
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segundo seus critérios pessoais. E evidentemente não 

gostam de abrir mão dessa prerrogativa. 

Isso quando não surge simplesmente uma ordem "de cima" 

para abrir com um baita pop-up o logotipo do programa 

"Fome Zero", no meio da home page! A sensibilidade 

quanto a aspectos políticos das organizações é importante 

e propicia a capacidade de gerenciar impactos sobre a 

arquitetura e sobre a usabilidade dos websites. 

O coitado do AI fica entre a cruz e a caldeirinha, mas ele 

deverá respirar fundo e ter a consciência de que este é o 

seu lado "Celso Amorim negociando a Alca" - ou seja, o 

indispensável viés de diplomata de que todos precisamos 

ter um pouco. Ao arquiteto de informação caberá a nem 

sempre fácil (e quase sempre espinhosa) missão de 

"traduzir" as necessidades informacionais e os objetivos dos 

usuários para os clientes, financiadores e para os demais 

membros da equipe. 

Agora eu pergunto: como será que anda a compreensão 

da arquitetura de informação por aí? Será que, nas 

universidades, existe uma noção clara do que seria a 

AI? Entrevistamos pessoas do meio acadêmico, docentes 

e estudantes da área de informática, de design , de 

comunicação e de administração. O resultado dessa 

enquete será mostrado na próxima seção. 

Fique ligado: 
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Seria importante que os conceitos 
que definem a arquitetura de 

informação pudessem ser melhor 
compreendidos, para que possam 

ser aplicados com sucesso 
nos cursos universitários. 

As tecnologias de informação e comunicação têm alterado 

substancialmente o modo como a informação é organizada e 

acessada, assim como a quantidade de informação disponível. 
Por isso, não é surpreendente a emergência de uma nova 

profissão para lidar especificamente com essas questões: a 
arquitetura de informação (AI). 

Com a web, foram criados milhões de sites e apareceram 

os gerentes multifuncionais- os chamados webmasters. Só 1
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que o tamanho, a complexidade e a importância dos sites 
logo começaram a fugir ao seu controle. 

Aí apareceram especializações como interaction designer, 
usability engineer, customer experience analyst e information 
architect, que dividiram com o "webmaster" as novas e 

complexas responsabilidades. Com a explosão do comércio 
eletrônico, nos anos 90, a arquitetura de informação foi 
lançada no centro das atenções. 

A arquitetura de informação tem surgido como uma 
importante metadisciplina, preocupada com o projeto, a 

implementação e a manutenção de espaços informacionais 
digitais para o acesso humano, a navegação e o uso ... O termo 

tem sido utilizado nos últimos anos para descrever o mix de 

competências requeridas para produzir recursos que 

expandem as capacidades humanas de localização das 
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informações - definiu uma vez o )ou mal of the American 
Society for lnformation Science and Technology. 

O foco da AI é o projeto de estruturas (ambientes 
informacionais) que fornecem aos usuários r ecursos 

necessários para transformar suas necessidades em ações 
e para atingir seus objetivos com sucesso, explica-nos 

Morrogh. Por isso, a arquitetura de informação é uma 
at ividade inserida no campo do ergodesign. 

Para se tornar eficaz, a AI deverá atuar como uma instância 

mediadora entre os interesses dos usuários, do cliente, 

do t ime gráfico e da equipe de programação. No centro 

de uma complexa rede de ideias diferentes e de pontos 

de vista divergentes, o arquiteto de informação emprega 

um arsenal de técnicas - combinadas a sua capacidade de 

comunicação interpessoal - para traduzir as necessidades 
e os objetivos dos usuários aos demais. 

Mas será que todos entendem a AI dessa forma? Para 

descobrir isso, meu colega Fábio e eu realizamos uma 
pesquisa simples, no meio acadêmico, com o objetivo de 

identificar o grau de compreensão sobre a arquitetura de 

informação entre professores e estudantes cariocas, através 
de questionários. 

Com esse trabalho- que foi apresentado no 11 Congresso 

Internacional de Pesquisa em Design, no Rio de Janeiro- , 
pretendíamos mostrar que existe a necessidade de uma 

maior discussão acadêmica sobre o tema, de forma a que 
a AI possa ser melhor compreendida e melhor explicada 

em cursos de Desenho Industrial, Comunicação e de 

outras áreas afins. 
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Os entrevistados (tanto estudantes quanto docentes) eram 
ligados aos cursos de Desenho Industrial, Informática, 
Comunicação e Administração. Os questionários foram 
aplicados a uma pequena amostra composta de 80% de 
professores e 20% de alunos. 

Dos entrevistados, 25% nunca ouvi ram falar na expressão 
"arquitetura de informação", mas 75o/o já a conheciam. 
Quarenta por cento foram apresentados a ela na faculdade. 
Dos respondentes , 40% eram da área de Informática, 
25% de Desenho Industrial, 20% de Administração e 
15% de Comunicação. 

As seguintes respostas foram as que mais se distanciaram dos 
conceitos comumente aceitos sobre AI: 

"Conhecimento em artes gráficas"; 

"Uma forma de se definir um banco de dados"; 

- "Montar e saber as funções de cada peça de um computador"; 

- "Estruturas de metal que sustentam um outdoor". 

Mesmo partindo de uma amostra sem expressão estatística 
(cujas respostas não podem ser generalizadas para a total idade 
do universo pesquisado), o resultado nos deu pistas de que 
falta uma compreensão mais ampla dos conceitos relacionados 
ao campo da AI, enquanto processo interdisciplinar- tanto 
entre estudantes quanto entre docentes. 

Felizmente, essa situação começa a ser modificada. É o que 
comprovam as dissertações de mestrado de Flávia Macedo, 
da Universidade de Brasília, de Renata Zilse e Santa Rosa, da 
PUC-Rio, e de Guilherme Reis, da USP. Acrescente-se 
também aí a tese de Robson Santos, da PUC, além da minha. 
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Ainda assim, continua sendo importante que os conceitos 

interdisciplinares que definem a AI possam ser melhor 

compreendidos, para ser aplicados com sucesso nos cursos de 

graduação e pós que pretendem formar designers de interfaces, 

provedores de conteúdo ou gestores de espaços informacionais. 

No Brasil, um milhão de novos usuários inserem-se no mundo 

digital a cada quatro meses. A importância da AI reflete o 

crescimento da população de pessoas comuns conectadas aos 

espaços informacionais. Reflete as necessidades das organi

zações na economia global e também a maior compreensão 

do comportamento humano e de seus aspectos cognitivos 

durante a interação com sistemas informatizados. 

A confusão gerada entre transmitir dados e criar mensagens 
921 com significado pode ter tido a sua origem na demasiada 

atenção dada a máquinas e na pouca atenção dada aos seres 

humanos. Essa compreensão é relativamente nova e foi o 

que determinou a necessidade de se criarem sistemas 

informacionais mais aceitáveis - que apresentem uma 

arquitetura de informação eficaz sob o ponto de vista humano. 

No relato acima, vimos uma forma de aplicação bem simples 

de uma técnica de pesquisa: os questionários. Sem dúvida, 

técnicas de pesquisa podem agregar maior valor ao trabalho 

em AI dentro e fora das organizações. Mas como se daria a 

integração de métodos e técnicas de pesquisa ao processo 

de arquitetura de informação dentro de uma empresa? 

Os arquitetos Rosenfeld e Morville já descreveram esse 

processo e este será um dos temas desenvolvidos nos 

capítulos a seguir. 
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Grande parte do nosso entendimento 
do mundo se deve ao modo como nós 

organizamos a nossa informação. 

A arquitetura de informação pode ser compreendida 
como quatro sistemas interdependentes, cada qual composto 
por regras próprias: são os sistemas de organização, de 
navegação, de rotulação e de busca. O trabalho do arquiteto 
é justamente entregar à equipe as especificações detalhadas 
desses quatro componentes. 

Sistema de Organização - Determina como é apresentada a 
organização e a categorização do conteúdo. 1 97 

Sistema de Rotulação - Define signos verbais (terminologia) 
e visuais para cada elemento informativo e de suporte à 
navegação do usuário. 

Sistema de Navegação - Especifica formas de se mover 
através do espaço informacional. 

Sistema de Busca - Determina as perguntas que o usuário 
pode fazer e as respostas que irá obter no banco de dados. 

Sistema de organização 

Grande parte do nosso entendimento do mundo se deve à 
forma como organizamos a nossa informação. Nossos 
sistemas de classificação refletem nossas perspectivas políticas 
e sociais e os nossos objetivos. O papel do arquiteto é 
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organizar as informações para garantir que os usuários 

possam obter suas respostas. 

Consideram-se aqui as estruturas e os esquemas. Estruturas 
são o tipo de relação entre itens e grupos: podem ser 

taxonomias, bancos de dados ou redes . Esquemas são regras 

para apresentação de itens específicos e podem ser 

classificados em ambíguos e exatos. 

Esquemas ambíguos - Apresentam a informação segundo 

métodos que não têm definição precisa e se baseiam na 

ambiguidade da linguagem e na subjetividade. Eles não 

possuem regras claras: apresentam os itens de informação 

ordenados por temas, por tarefas (como nos softwares), 
por públicos-alvo, por metáforas (exemplo: desktop dos 

computadores pessoais), ou esquemas híbridos (que misturam 

um ou mais esquemas anteriores). 

Esquemas exatos- Dividem a informação entre seções bem 

definidas e mutuamente excludentes (sem ambiguidades) e 

tornam óbvia a localização dos itens. São adequados para 

usuários que sabem exatamente o que procuram. 

Os esquemas exatos podem ser: alfabético, cronológico 

(linha do tempo), geográfico (exemplo: por países) ou 

sequencial (por ordem de grandeza). 

As estruturas de organização definem formas primárias, 

através das quais os usuários podem navegar e são divididas 

em taxonomias, bancos de dados e redes. 

Taxonomias - A taxonomia é uma hierarquia de navegação 

e, se ela for realmente adequada, não será notada pelo 

usuário. 
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Bancos de dados- É uma coleção de dados arranjados para 

a facilidade e velocidade de recuperação. Nos bancos 

relacionais, os dados são guardados em tabelas onde as linhas 

são registros e as colunas são campos. Os dados das tabelas 

são ligados por uma série de chaves. 

Redes -São formas de estruturar a informação de modo 

não linear. Seus componentes representam sistemas em 

forma de teia que podem conectar textos, dados, imagens, 

vídeos e áudio. 

Sistema de rotulação 

Sistemas de rotulação de websites são criados considerando-

se o conhecimento da empresa, as convenções do domínio, 1
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o espaço disponível e a compreensão pelo usuário, entre 

outros fatores. Os rótulos podem ser textuais ou icônicos. 
Os primeiros se classificam em links contextuais, títulos, 
listas de opções e índices. 

A linguagem falada é essencialmente um sistema de rótulos 

e teve início quando Adão começou a dar nomes aos 

animais. Devido à ambiguidade da linguagem, projetar 

sistemas de rotulação eficientes é a parte mais desafiadora 

da arquitetura de informação. Existem sinônimos, 

homônimos e diferenças de contexto que afetam a sua 

compreensão. A coerência dos rótulos deve considerar o 

seu estilo , apresentação, sintaxe, granularidade, 

completude e audiências. 
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Sistema de navegação 

Sistemas de navegação 

Embutida Global 

Local 

Contextual 

Suplementar Básico: 

Guias 

Índices 

Mapas do site 

Busca 

Avam;ado: 

Personalização 

Customização 

Navegação social 

Outros 

Sistemas de navegação na arquitetura de informação. 

O sistema de navegação embutida compõe-se de três 
subsistemas: a navegação global, a local e a contextua/ 
(encaixados no próprio conteúdo dos sites) . 

A navegação global mostra os links para as áreas-chave do 
site e normalmente está localizada no cabeçalho ou no 
rodapé da tela. A navegação local dá acesso a subseções do 
site . A navegação contextual é a coleção de referências 
cruzadas que ligam a páginas com temas relacionados em 
outras seções. 
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Subsistema de navegação contextual 

Subsistema de navegação local 

Exemplo de sistema de navegação embutida. 

O sistema de navegação suplementar é basicamente 

formado por guias. índices, mapas do site e a busca. Os 

mecanismos de busca constituem a parte central da navegação 
suplementar, e o método favorito para muitos usuários que 

preferem utilizar suas próprias palavras-chave. 

Formas de navegação avançada são a personalização, a 

customização e a navegação social. Personalização significa 

projetar páginas baseadas no modelo de comportamento, 
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necessidades e preferências de um usuário individual. 
Customização dá controle direto sobre a apresentação, 
navegação e conteúdos. Já a navegação social constrói valor 
para o usuário a partir da observação de outros. Exemplos 
são as listas de Top downloads e "Clientes que compraram 
este livro também compraram ... " (da Amazon). 

Sistema de busca 

Os sistemas de busca são aplicações de software com um 
modelo no qual os usuários expressam sua necessidade 
de informação ao digitar perguntas na caixa de entrada. 
Podem utilizar linguagem natural ou operadores booleanos. 
As perguntas são cruzadas com um índice que representa o 

I02 1 conteúdo, formado por todos os termos encontrados nos 
documentos ou por uma lista com títulos, autores, categorias 
e informação relacionada. 

Registros mais aprimorados podem ainda conter metadados 
criados para representar cada documento, armazenados 
juntamente com os originais. Esses registros descritivos e 
administrativos explicam do que tratam os documentos. 
Quando as perguntas são cruzadas com esses campos, os 
resultados tornam-se muito úteis aos usuários que buscam 
informação. 

Fique ligado: 

AGNER, L.; MORAES, A (Orientador). Arquitetura de Informação e 

Governo Eletrônico: Diálogo Cidadãos-Estado na World Wide Web -

Estudo de Caso e Avaliação Ergonômica de Usabilidade de Interfaces 



componentes da arquitetura de informação 

Humano-Computador. Rio de Janeiro, 2007. 354p. Tese de Doutorado 

- Departamento de Artes e Design, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro. 

DIJCK, P. lnformation architecture for designers: structuring websites 

for business success. Mies, 2003. 160p. RotoVision . 

REIS, G. A Centrando a Arquitetura de Informação no usuário. São Paulo: 

Universidade de São Paulo - USP. Escola de Comunicações e Artes. 

SP, 2007. (Dissertação de Mestrado). 250p. 

REISS, E. Practical information architecture. London: Pearson Education, 

2000, 192p. 

ROSENFELD, L. ; MORVILLE, P. lnformation architecture for the World 

Wide Web. Sebastopol. CA: O'Reilly, 2002. 5 19p. 

WODTKE, C. lnformation architecture: blueprints for the Web. 

lndianapolis: New Riders Publishers. 2003. 352p. 





arquitetura de informação 
e o desafio da pesquisa 





Captar o comportamento dos 
usuários, modelos mentais e 

estratégias de busca representa 

um desafio que pode envolver 

diferentes técnicas. 

De acordo com os gurus Louis Rosenfeld e Peter Morville, o 

desenho (ou o redesenho) de sites complexos deve ser 

precedido de pesquisas para gerar um sólido planejamento 

estratégico de arquitetura de informação. Com as pesquisas, 

visaremos a conhecer os objetivos do negócio, dos usuários, 

assim como a ecologia informacional da organização. 

Infelizmente, no mundo profissional atual, realizar pesquisas 

é fato incomum. Em muitas empresas, a simples pronúncia 

da palavra "pesquisa" gera arrepios burocráticos e imediatas 

reações de resistência: 

- "Pesquisas?! Nós não temos tempo nem dinheiro para isso!" 
- "já sabemos tudo o que queremos." 
- "Nós já fizemos as pesquisas." 
- "Você está louco?!" 

Apesar de haver algumas razões por trás desses argumentos, 

o arquiteto de informação deve encontrar a maneira ideal de 

comunicar à organização a importância de desenvolver 

pesquisas em AI. 

Em primeiro lugar, as pesquisas vão requerer um belo quadro 

conceitual do ambiente no qual a informação é produzida e 

- através do qual - pretende-se que chegue ao usuário final. 

Para isso, podemos nos guiar pela figura, que apresenta um 
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modelo de abordagem equilibrada, com as três dimensões 

da AI. Podemos chamá-la de modelo dos JC, uma 

proposição livremente adaptada sobre as ideias de Rosenfeld 

e Morville. 

Objetivos da organização, políticas, 
estratégias, cultura organizacional, 
tecnologia. poder, recursos 
humanos, estruturas. 

contexto 
~ 

,--~. 

audiências-alvo, categorias 
de usuários, comportamento 

de busca da informação, 
tarefas, necessidades 

experiência, vocabulário. 

comportamento 

Informações, formatos, tipos, 
aplicativos. objetos, dados, 
metadados, apresentação, 
estrutura existente 

O modelo dos 3C da arquitetura de informação 

Contexto (organizacional): De acordo com o modelo 

acima, é crítico começar com um entendimento claro sobre 

os objetivos da empresa e sobre o seu ambiente político. 

Ignorar o contexto e a realidade empresarial do negócio é 
tão preocupante quanto ignorar os próprios usuários. Aqui 

vamos aprender um pouco sobre a organização. É lógico 

que o nosso objetivo é o "projeto centrado no usuário" e 

não o "projeto centrado no executivo", mas também é 

importante adotar um adequado equilíbrio político e 

diplomático. 

Para alcançar esse equilíbrio, devem-se considerar fatores 

como a cultura organizacional, as estratégias, os objetivos 
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de curto e de longo prazos, o plano de negócios, os 

aspectos financeiros, os recursos humanos, a visão dos 

formadores de opinião e dos stakeholders , os prazos e a 

infraestrutura tecnológica. Esses serão os fatores críticos 

para o sucesso da AI. Ajuda muito uma visão crítica 

baseada na teor ia das organizações (sobre ela falaremos 

na última seção deste livro). 

Conteúdos (informacionais): A compreensão do que é 

o conteúdo é ultranecessária. O conteúdo de um website 
dos grandes poderá incluir documentos, bancos de dados, 

metadados, tabelas, aplicativos online, serviços, imagens, 

arquivos de áudio e vídeo, animações, plug-ins, páginas 

pessoais, mensagens e demais conteúdos atuais e futuros. 

Muito estudo e atenção com eles! j 1o9 

Comportamento (dos usuários): Esta é a dimensão 

fundamental. Segundo Deborah Mayhew, o pr incípio 

fundamental do projeto de interfaces - do qual derivam 

todos os outros princípios- é conhecer os usuários. Não há 

por que não considerarmos que este princípio se estenda ao 

processo de arquitetura de informação como um todo. Aqui 

é importante conhecer e apl icar as técnicas de pesquisa da 

ergonomia e ergodesign. 

Com o objetivo de conhecer o comportamento dos usuários 

- e registrá- lo - nenhuma abordagem única de pesquisa será 

suficiente. Captar o comportamento dos usuários através da 

compreensão de suas necessidades, prioridades, objetivos, 

modelos mentais e estratégias de busca de informações 

representa um desafio multidimensional que pode envolver 
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diferentes técnicas, sendo que a mais utilizada é o teste de 

usabilidade, do qual falaremos mais adiante. Esta fase da 

pesquisa é a que investigará tanto as audiências como as 

tarefas, as necessidades, as experiências e o vocabulário dos 

usuários. 

Na definição de amostras de participantes para entrar na 

pesquisa, deve-se estabelecer o balanceamento entre a visão 

tradicional da organização sobre quem são os seus clientes 

(por exemplo: empresários, jornalistas, administradores 

públicos, legisladores, etc.) e as categorias que interessam à 
AI (exemplos: usuários experientes ou não em tecnologia, 

usuários de diferentes níveis educacionais e culturais, jovens, 

idosos, deficientes, etc.). 

Observe que a amostragem é um conjunto de procedimentos 

através dos quais se seleciona uma amostra de uma população. 

A amostra pode ser probabilística ou não-probabilítica. No 

primeiro caso, todos os elementos da população têm 

probabilidade conhecida e superior a zero de integrar a 

amostra. Na maior parte dos estudos de usabilidade, 

entretanto, a amostra é do tipo não-probabilística. 

Para finalizar, vamos ressaltar o grande desafio da AI. 

No mundo atual dos negócios- competitivo e acelerado - , 

por vezes torna-se difícil convencer a alta administração das 

empresas a investir tempo em pesquisas para o embasamento 

de uma sólida estratégia de arquitetura. É por isso que, 

segundo Rosenfeld e Morville, muitos administradores 

confundem o que os usuários querem com o que seus chefes 

querem, e o que eles pensam que os usuários querem com o 

que os usuários realmente querem. 
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No próximo artigo, conversaremos um pouco sobre uma 
das mais importantes e conhecidas técnicas de pesquisa: os 
testes de usabilidade. Até lá. 
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e os testes de usabilidade 





A observação sistemática dos 
usuários é fundamental. Isso é o que 

difere a mídia impressa da mídia 

interativa, e daí a importância 

dos testes de interação. 

Segundo o arquiteto Wurman, informação deveria ser aquilo 

que leva à compreensão. O grande volume de informações 

disponíveis hoje e a forma como são estruturadas e 

apresentadas ao público tornam grande parte delas inúteis. 

O exagero típico na nossa era apagou as diferenças entre 

dados e informação, entre fatos e conhecimento. 

Esse fenômeno está na raiz da chamada "ansiedade de 

informação" - um mal-estar crônico gerado pelo buraco 

negro que existe entre os dados brutos e o conhecimento. 

A epidemia, identificada por Wurman, se manifesta como o 

medo de sermos "esmagados" pelo próprio material de que 

necessitamos para agir neste mundo: a informação. 

A confusão entre transmitir dados e criar mensagens com 

significado pode ter tido sua origem na atenção demasiada 

dada aos computadores (máquinas) e na pouca atenção 

dada aos usuários (seres humanos). Isso nos aponta 

para problemas da usabilidade da interação humano

computador. 

É justamente nessa hora que entra a arquitetura de informação 

em defesa do usuário, lançando mão de uma de suas principais 

técnicas, tomada emprestada da ergonomia: os testes de usa

bilidade. Eles são os instrumentos mais indicados para medir a 

taxa de sucesso da busca de informações e para pesquisar o 
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comportamento dos indivíduos durante a interação com os 

sistemas informatizados. 

Os testes de usabilidade surgiram no lendário laboratório 

PARC da Xerox e foram aplicados pela primeira vez pela 

equipe de cientistas que 

desenvolveu o computador 

ALTO, com o objetivo de de

finir quantos botões deveriam 

ser colocados num mouse. 

Registrados em vídeo ou em 

áudio , usuários interagem 

com um sistema computado

rizado em laboratórios equipados para checar a eficiência 

das interfaces gráficas. Os testes de usabilidade são em

pregados largamente na indústria de software dos EUA, 

no desenvolvimento de websites e na telefonia móvel. 

Na foto acima, estudantes de Desenho Industrial do Rio 

apl icam testes para avaliar o site da Associação dos 

Designers Gráficos (ADG) e propor alterações. 

Testes com usuários devem incluir uma variada gama de 

audiências. É importante mesclar testes com pessoas que têm 

e que não têm familiaridade com os sistemas, já que os experts 
e os novatos demonstram comportamentos diversos e às 

vezes opostos. O mesmo ocorre com pessoas de idades e 

educação diferentes. 

No caso da web , podem-se espalhar testes por áreas distintas 

dos sites e por diferentes níveis de sua arquitetura informacional. 

Métricas podem incluir o número de cliques e o tempo investido 
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para encontrar informações. É fundamental escolher bem as 

tarefas a serem realizadas pelos participantes. 

Como se pode ver, há técnicas com certo grau de sofistica

ção inerentes ao trabalho do arquiteto ou do designer de 

interfaces à disposição. O profissional deve se preocupar com 

o modo como o usuário interage com o conteúdo e o seu 

contexto. A observação sistemática é fundamental: nas telas 

de computadores, ao abrir e fechar janelas e ao deslizar ele

vadores, as relações da informação expressam-se, tem

porariamente, como parte dos movimentos e das inte

rações do usuário. Isso é o que difere a mídia impressa da 

mídia interativa, e daí a importância dos testes de interação. 

Uma coisa superimportante, que já deu pra você notar: na 

mídia informatizada, a arquitetura é de interação além de 1
117 

ser de informação. E seria melhor que fosse chamada assim 

mesmo, para explicitar de uma vez os conceitos de que 

falamos e com os quais diversos autores trabalham ... Com 

a devida licença de Wurman, é claro, pois ele cunhou a 

expressão original. Nesse caso, poderíamos utilizar a 

abreviação Al2 para identificar arquitetura de informação e 

de interação - uma sigla bem ao estilo das buzzwords da 

internet. O que você acha? 

Bem, ficamos combinados assim: fecharemos agora a janela do 

navegador e iremos correndo contar a novidade para os nossos 

colegas de trabalho, juntamente com uma ideia genial para 

apresentarmos ao cliente na próxima reunião- a ideia de que o 

usuário também conta e que deve ser levado em consideração 

no projeto dos ambientes informacionais. Na moral. 
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analisando tarefas e 
testando interfaces 





Os participantes dos testes devem 

executar tarefas reais. Devem ser 

as tarefas que eles iriam executar em 

seu trabalho ou em suas casas. 

A esta altura você já deve saber que a observação de pessoas 

trabalhando é central nos estudos que envolvem a ergonomia. 

Para otimizar atividades humanas no interagir com sistemas, 

aprimorar o desenho de interfaces ou melhorar programas 

de treinamento, devemos observar como as pessoas 

trabalham e como elas utilizam as máquinas. 

A análise de tarefas é uma abordagem que surgiu com 

Gilbreth e Taylor, os precursores da chamada "administração 1
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científica", entre o final do século 19 e o início do século 20. 

Essas técnicas iniciais se restringiram às tarefas psicomotoras 

repetitivas e o estudo objetivou gerar eficiência. A meta 

era determinar a sequência ótima de ações e reduzir a 

atividade improdutiva do trabalhador. A "administração 

científica" gerou enormes críticas por focalizar somente a 

eficiência do trabalho e não o seu conteúdo social ou a 

satisfação das pessoas. 

Lembre-se que o termo tarefa se aplica sempre a uma unidade 

de atividade, em uma situação de trabalho. Uma tarefa pode 

ser imposta a um indivíduo ou ser determinada por sua própria 

vontade. Uma tarefa requer mais de uma operação física ou 

mental para ser completada. É uma atividade não-trivial e em 

alguns casos complexa, tendo sempre um objetivo definido. 



ergodesign e arquitetura de informação 

Já os testes de usabilidade são técnicas nas quais os usuários 

interagem com um produto, em condições controladas, para 

realizar uma tarefa com objetivos definidos, em um cenário 

de utilização. São formas de estimar a performance dos 

usuários e a sua satisfação subjetiva com os produtos da 

tecnologia. A tendência hoje em dia é a simulação dos 

ambientes originais de uso- como salas de aula, residências 

ou escritórios- e não mais o emprego de frios laboratórios 

(veja ilustração ao lado). 

Nos testes de usabilidade, os participantes devem ser 

usuários-alvo dos produtos. Aí, você observa e grava tudo 

o que os participantes fazem ou dizem. Você analisa os 

dados, faz o diagnóstico e gera as recomendações para 

124 ! solucionar os problemas. Seu objetivo será o de melhorar 

a usabilidade do produto e aprimorar o processo de design 

e desenvolvimento, de modo a evitar que os mesmos 

problemas aconteçam novamente. 

Estas são algumas situações em que pode ser útil aplicar os 

testes de usabilidade: 

• Caso você esteja interessado em verificar a facilidade de 

navegação de menus, é possível criar protótipos interativos 

(ou em papel) de cada tela e testá-los; 

• Você pode estar interessado em saber se a interface que 

desenhou visando a usuários novatos também será aceita 

pelos usuários experientes; 

• Você pode querer pesquisar a facilidade de instalação de 

um produto pelos técnicos das empresas que vão adquiri-lo; 

• Ou então você pode estar interessado em saber se as 
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Monitores de vldeo 

SALA DE OBSERVAÇÃO 

Impressora 

~ 
Editor de vídeo 

Monitor O IIOJ 
de testes 

Observadores 

(Tomando notas) n n o Y Y Alto-falaL 

SALA DE TESTES 

\\ Espelho especial 6) Câmera 
Câmera 

Participante 

(Pensando al to) 

Câmera ~ 

Exemplo de planta de laboratório para testes de usabilídade 

secretárias de seus clientes serão capazes de fazer a manu

tenção do sistema. 

É importante frisar que os objetivos específicos de cada teste 

vão definir quais serão os participantes e quais as tarefas 

que serão executadas. Como regra, os participantes devem 

representar usuários reais. Devem ser membros do grupo 

que util iza ou que vai utilizar o produto. 

Observe que um teste em que você convida seus colegas 

programadores ou designers para usar um produto dirigido 

a secretárias de controle de estoque da indústria naval não 
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pode ser considerado um teste de usabilidade. É picaretagem! 
Se os participantes do teste não forem usuários dos sistemas, 
não será possível ver o que acontecerá quando o produto 
estiver em uso, no mercado - o que poderá causar o seu 
fracasso comercial. 

Os participantes do teste devem executar tarefas reais. 
Devem ser as tarefas que os usuários vão executar em seu 
trabalho ou em casa. Isto significa que você deve compreender 
o trabalho do usuário e suas tarefas. 

Deve-se também registrar o que os participantes fazem e 
dizem. Num teste, os usuários são observados - um de 
cada vez-, trabalhando com o produto. Deve-se gravar a 

, 26 j sua performance, o seu comportamento e seus comentários 
em vídeo. Pede-se a opinião dos usuários, que também 
pode ser registrada em questionários logo após. Note que 
observar o comportamento dos usuários e gravá-lo é o 
que distingue o teste de usabilidade de outras técnicas de 
pesquisa. 

Durante o teste, o usuário deve ser instruído a dizer o que 
está pensando e fazendo, em voz alta. Como essa não é uma 
atitude natural, o avaliador precisa estimular o participante 
com perguntas como "O que você está pensando agora?" ou 
"Tem algo nesta interface que você não gosta?". Esta forma é 
conhecida como "protocolo de pensamento em voz alta". 

Existem sempre questões éticas na condução de testes. 
Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que quem está 
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sendo testado é a interface e não o próprio usuário. 
Esta perspectiva deve orientar a conduta geral do 
pesquisador. Além disso, a simples ideia de participar de 
um teste pode amedrontar algumas pessoas. Por isso, os 
usuários não devem ser constrangidos, de forma nenhuma, 
a participar de um teste. 

Um número grande de participantes seria o mais desejável 
para realizar testes de interfaces. Mas, por questões de custo 
e de tempo, adotamos na prática um número bem menor. 
O pesquisador Jakob Nielsen defendeu certa vez que -
com apenas cinco usuários na amostra - seria possível 
identificar cerca de 80% dos problemas críticos de uma 
interface (ver gráfico). Por isso, este é o número com que 
se trabalha, normalmente. !1 27 

100% 
VI 
o 

-o 75% ro 

.J .. -----
-"' .... u 

Q) 
'~ 

.... 
Q) 50% -o 
~ 
E 25% Q) 

"' I 
::õ 
o 
L 

0% a.. -
o 3 6 9 12 15 

Número de participantes da amostra 

Após a coleta dos dados, deve-se proceder à análise 
quantitativa e qualitativa das observações registradas e dos 
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comentários dos participantes, para fazer o diagnóstico. 

Os dados coletados em um usability test são sistemáticos, 

permitem comparações entre os participantes e são ricos em 

informações. O teste é bem-sucedido quando ajuda a 

aprimorar o produto, assim como o processo. 

E quanto aos equipamentos necessários? Você pensou em 

um laboratório com espelhos especiais? Software de data
logging? Câmera e editor de vídeo? Um relatório formal? 

Bem, saiba que nada disso é rigorosamente necessário para 

um bom teste de usabilidade, viu? 

Os testes de usabilidade podem ser tanto formais quanto 

informais. Por exemplo: ao testar um protótipo, pode-se ter 

12a l um menor número de participantes, menos tarefas avaliadas 

e menos informações quantitativas medidas, ao mesmo 

tempo em que se produz um relatório menos formal. Em 

todos os testes de usabilidade, entretanto, os fatores críticos 

descritos anteriormente e o processo geral se aplicarão. 

Mas muita atenção: os usability tests nunca devem se limitar 

a um teste "burocrático" no final do processo. Eles devem 

permear todo o ciclo do projeto centrado no usuário ou todo 

o processo estratégico de arquitetura de informação. 

Portanto, olho vivo, faro fino ... e mãos à obra! 

Para mais informações sobre testes de usabilidade, leia 

o capítulo de metodologia de minha tese de doutorado, 

disponível para download no meu blog da internet 

(www.agner.com.br). 
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classificando cartões 
com card sorting 





Categorizar é um mecanismo 
cognitivo natural que ajuda 

a dar uma ordem ao mundo 

a que o indivíduo pertence. 

Nas páginas anteriores falamos de duas técnicas essenciais 

de pesquisa utilizadas pelos arquitetos de informação: os 

questionários e os testes de usabilidade. Agora, não podemos 

deixar de falar também um pouquinho sobre card sorting. 
Mas, afinal , o que vem a ser o card sorting? 

É uma técnica bastante empregada para gerar informações 

sobre os modelos mentais dos usuários a respeito dos espaços 

de informação. que nos ajuda a estruturar sites e outros 

produtos. O seu objetivo é verificar se a arquitetura dos sites 
faz sentido sob o ponto de vista dos usuários, já que nem sempre 

o que parece óbvio para os projetistas é óbvio para os usuários. 

A técnica é rápida, barata e confiável , e serve de base para 

gerar estruturas, menus, navegação e taxonomias (um nome 

bonito para as hierarquias dos itens de informação). 

Card sorting também pode ser chamado de classificação (ou 

categorização) de cartões. Categorizar, ou classificar, é 

agrupar entidades (objetos, ideias, ações) por semelhança. 

Categorizar é um mecanismo cognitivo natural que empresta 

uma ordem ao mundo físico e social a que o indivíduo 

pertence, simplificando sua interação com este mundo. 

Um conjunto de informações pode ser organizado de várias 

formas, seguindo diferentes formas de organização. Ao 

entrarmos em uma locadora de vídeos, por exemplo, 
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podemos perceber a categorização ao observarmos que os 

títulos dos filmes podem ser agrupados por gêneros 

(aventura, policial, musicais, terror, cult etc) ou por diretores 

(Hector Babenco, Rosselini, Tarantino, Woody Allen etc). 

Dependendo de quem são os clientes da locadora, uma ou 

outra forma de classificação pode ser mais adequada. 

A ideia básica por trás do card sorting é simples: se você 

quer que as pessoas encontrem as coisas que procuram, você 

deve organizar os conteúdos com base no que as pessoas 

sabem sobre esses conteúdos. A organização de uma loja de 

roupas deve refletir o modo como as pessoas acham que as 

roupas são organizadas. 

Segundo Nielsen, um erro clássico nos sites corporativos é 

organizar a informação baseado em como as empresas 

enxergam a sua informação. Isto resulta em diferentes subsites 
para cada departamento ou para cada provedor interno de 

informação. Para prevenir isso, deve-se aplicar sempre a 

técnica do card sorting, no projeto de um novo site, na criação 

de uma nova área do site, ou no seu completo redesign. 

Enquanto o teste de usabilidade é um método de avaliação 

de produtos, o card sorting é um método de geração de 

estruturas. 
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Na foto, a aplicação da técnica de card sorting. 

O card sorting pode ser de alta fidelidade (quando são usados 

softwares, como o EZSort e o OptimaiSort, em que os 

dados são tratados automaticamente) ou de baixa fidelidade 

(a forma tradicional, como mostrado na foto, em que cartões 

de papel são distribuídos aos participantes). 

Apesar de defender que, para os testes de usabilidade, cinco 

usuários são suficientes, Nielsen recomenda que o número 

seja de 15 participantes na aplicação do card sorting. É que o 

modelo mental e o vocabulário das pessoas podem variar 

muito. Por isso, é necessário um número maior na amostra 

para obter um resultado mais confiável. Realizar o card sorting 
significa, via de regra, percorrer os seguintes passos: 
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• Escrever os nomes (e uma breve descrição opcional) de 

cada item de informação em pequenos cartões de papel; 

• Misturar bem os cartões e entregá-los para o usuário; 

• Solicitar ao participante que agrupe os cartões em pilhas, 

colocando juntos os que para ele pertencem ao mesmo grupo. 

O usuário pode criar tantos grupos quanto quiser. Os grupos 

podem ser pequenos ou grandes; 

• Opcionalmente, solicitar que crie grupos maiores e mais 

genéricos. No final, pode-se pedir ao participante que 

nomeie as pilhas. Assim, ele fornecerá ideias de palavras ou 

de sinônimos, que podem ser usados nos rótulos, links, 
títulos e na otimização de mecanismos de busca. 

Para analisar os resultados você deve: 

• Identificar o esquema de organização dominante (se for 

um site de receitas, a maior parte de suas categorias são 

baseadas em ingred ientes? Pratos principais? Culturas? 

Tipicamente, um vai se sobressair). 

• Ajustar a consistência da nomenclatura. 

• Analisar categorias singulares. 

• Analisar o todo (Os rótulos são adequados? Há categorias 

muito extensas, precisando ser subdivididas?) O grande 

ganho do card sorting é organizar a informação a partir da 

perspectiva do usuário. Após o refinamento, você chegará 

a uma taxonomia. Ela é simplesmente um sistema de 

organização hierárquico. Na web, ela é muito útil para a 

busca (browsing). E se você tiver feito o trabalho de modo 

adequado, ninguém sequer vai perceber que essa tal de 

taxonomia existe ... 
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interfaces: por que as 
empresas fracassamt 





Algumas razões para a baixa 

usabilidade de produtos e sistemas 

de tecnologia da informação nas 

empresas. Aumenta o desafio 

para o design. 

Na medida em que avança a informatização do planeta, 

atingimos segmentos cada vez maiores da população 

através da mídia online. Sem falar nas restrições de acesso 

e de renda da maior parte dos brasileiros, sabemos que 

há cidadãos que têm pouca escolaridade e outros que 

possuem conhecimentos rudimentares de computação. 

Todos concordam com isso. 

Pergunta-se então: as pessoas com limitações cognitivas 

ou de conhecimentos de informática devem ou não ser 

excluídas do processo de informatização do planeta? Trata

se de uma questão com diversos desdobramentos 

políticos e sociais: que porcentagem da população 

pretendemos excluir da sociedade da informação? 

Nielsen, um famoso advogado da usabilidade de 

interfaces, nos apresenta o tema nos seguintes termos: 

"o alargamento da utilização da web coloca-nos uma 

questão de marketing - que porcentagem do público

alvo pode uma empresa excluir porque não é inteligente 

o suficiente para utilizar o seu portal"? 

"Mesmo que a empresa admita uma perda de 20% de 

usuários porque seu portal é difícil, vai precisar torná-lo 

fácil para os outros 80%. Considerando que os sites são 

difíceis para SOo/o da população online, as empresas 
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deverão melhorar em muito a usabilidade de seus sites, 
daqui para frente." 

A questão se agrava se falarmos não somente de empresas 

privadas, mas também de organizações do Estado que têm 

como público-alvo os cidadãos de seu país. Nesse caso, a 

acessibilidade e a usabilidade dos sites são estratégicas 

para atingir a tão desejada "transparência" da gestão 

pública. E você acha que essa transparência é sempre 

atingida a contento? 

Segundo Rubin, as principais razões para a baixa usabilidade 

de produtos e de sistemas de tecnologia da informação nas 

organizações em geral (e o seu consequente fracasso nesse 

quesito) são as seguintes: 

142 1 I - A ênfase e o foco estão sempre na máquina, não no usuário 

f inal. Como tradição , designers , engenheiros e 

programadores são contratados e pagos para enfatizar a 

atividade (a dimensão racional) em detrimento do ser 
humano e do seu contexto (as dimensões ambíguas); 

2 - A audiência-alvo dos produtos de tecnologia da 

informação tem mudado radicalmente, mas as instituições 

se mostram lentas demais para reagir a essa evolução; 

3 - Embora o design de sistemas com boa usabilidade seja 

difícil, as empresas continuam tratando o tema na base 

do senso comum; 

4- As organizações empr egam equipes e abordagens 

altamente especializadas para o desenvolvimento de 

sistemas, mas fracassam na integração dessas equipes e 

abordagens entre si; 
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5 - Atualmente, a necessidade está no design e não nos 

aspectos de implementação técnica ou de engenharia. 

O design se refere a como o produto se comunica com 

o seu público, e a implementação se refere a como o 

produto funciona. 

Hoje, com o advento da programação orientada a objetos e 

de ferramentas de geração automática de códigos, o desafio 

da implementação diminuiu, enquanto o desafio do design 

aumentou - juntamente com a expectativa de que se atinjam 

parcelas cada vez maiores da população. 

A tendência é que as habilidades de programação se tornem 

dispensáveis no futuro. Entretanto, as organizações continuam 

a valorizar mais os aspectos relacionados à implementação 

tecnológica (a máquina) em detrimento de aspectos 

relacionados ao design (o homem). 

No olho desse furacão, torna-se fácil para os designers 

perderem a noção de que não estão lá para desenhar os 

produtos em si, mas para desenhar o relacionamento dos 

produtos com os seres humanos. 
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usuário: alguém 
conhece esse carat 





Erro comum é supor que os usuários são 
iguais. E iguais ao próprio desenvolvedor. 

Técnicas de pesquisa e testes de 

usabilidade ajudam a descobrir o que 

o usuário pensa, quer e como age. 

Muito se tem falado em usabilidade e na importância de 

considerar o usuário para o adequado projeto de 

interfaces. Mas até que ponto nós conhecemos realmente 

quem é esse cara- "o usuário"? Todos já sabemos de cor 

e salteado que o princípio fundamental do design de 

interfaces é "conhecer o usuário" . Mas quantos de nós 

somos capazes de distinguir as categorias de usuários 

relevantes para um projeto? 

De acordo com Mayhew, o erro mais comum entre os 

desenvolvedores seria fazer duas pressuposições apressadas: 

primeiro, que todos os usuários são iguais; segundo, que 

todos os usuários são iguais ao próprio desenvolvedor. 

Essas pressuposições levam às conclusões: primeiro, se a 

interface for fácil de aprender e de usar para o desenvolvedor, 

também o será para o usuário; e, segundo, se a interface for 

aceitável para um ou dois usuários, será aceitável para todos. 

Nada poderia estar mais longe da verdade. 

A dimensão do conhecimento e da experiência é um 

continuum; existe um número grande de tipos de 

conhecimentos a serem considerados quando se descrevem 

os usuários. Exemplos: o nível educacional, o nível de leitura, 

a alfabetização tecnológica, a experiência na tarefa 

(conhecimento semântico), a experiência no sistema 
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(conhecimento sintático), a experiência no aplicativo, a língua

mãe e o uso de outros sistemas informatizados. 

Usuários experientes e inexperientes têm necessidades 

distintas, garantem os pesquisadores Leulier, Bastien e 

Scapin. Quanto à organização da informação, é necessário 

desenhar o sistema para os diferentes tipos. Pode ser 

desejável oferecer ao inexperiente uma explicação passo a 

passo das ações. Deve-se guiar o novato através de passos 

progressivos, permitindo aos mais experientes o by-pass 
(salto) de certas partes do hipertexto para atingir 

diretamente o seu destino. 

Na visão de Lynch e Horton, os usuários da web se 

subdividem em surfistas, usuários novatos ou ocasionais, 

usuários frequentes (experts) e usuários internacionais. 

Surfistas precisam de home pages análogas a capas de revistas. 

Usuários novatos e ocasionais tendem a se sentir intimidados 

com menus de texto. Já os usuários frequentes e experientes 

ficam muito irritados com exageros gráficos: como têm 

objetivos definidos, apreciam menus de textos detalhados e 

rápidos, além de engenhos de busca bem programados e 

poderosos. 

Segundo Fleming, um website será bem-sucedido se der 

suporte adequado às intenções e ao comportamento do seu 

usuário específico. Por isso, compreender quais são essas 

intenções e comportamentos é a etapa mais importante do 

projeto e a meta do designer de interfaces e do arquiteto 

de informação. 

Deve-se descobrir o que o usuário pensa, quer e como age, 

empregando técnicas de pesquisa como grupos de foco, 
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questionários, card sorting, e testes de usabilidade, nos 

diversos pontos do processo de design. 

Na próxima seção, continuaremos a conversar sobre usuários 

e seus diversos tipos, na visão de diferentes autores do estudo 

da interação humano-computador. Te aguardo na sequência. 
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o design de interfaces 
e os perfis de usuários 





Interfaces existem em função do usuário, 
mas até que ponto conhecemos quem é ele? 

Alguns autores se dedicaram a 
distinguir categorias de usuários relevantes 

para um projeto. Veja algumas. 

Este texto é a continuação do capítulo Usuário: alguém 
conhece esse cara? (veja na página 14 7). Muito se tem falado 

em usabilidade e na importância de se considerar "o 

usuário" para o adequado design de interfaces. Mas até que 

ponto conhecemos quem é o usuário? Quantos de nós 

(designers e/ou arquitetos de informação) somos capazes 

de distinguir categorias de usuários relevantes para um 

projeto de interface? 1 153 

Segundo Mandei, os produtos de tecnologia da informação 

devem ser utilizáveis por uma vasta gama de indivíduos. Por 

isso, devemos compreender muito bem quem são e aonde 

querem chegar, ou seja, quais os seus objetivos, comporta

mentos e tarefas. Isso se faz através de técnicas de pesquisa. 

De acordo com a Microsoft, técnicas de projeto com foco 

no usuário foram utilizadas no desenvolvimento do sistema 

Windows e geraram as seguintes informações: 

Usuários iniciantes têm muitas dificuldades no uso do 

mouse, assim como em clicar e arrastar objetos na tela. Não 

conhecem a diferença entre o clique e o duplo-clique e têm 

dificuldades para gerenciar o tempo necessário entre as 

duas ações. A administração das janelas pode se tornar 

difícil : quando uma janela encobre a outra, o iniciante pensa 
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que ela não existe mais. Esses usuários têm problemas no 

gerenciamento de arquivos, porque a organização de arquivos 

ou pastas em mais de dois níveis se distancia do modelo físico. 

Usuários intermediários compreendem melhor 

hierarquias de pastas mas podem apresentar dificuldades 

em mover e copiar arquivos. 

Usuários avançados querem eficiência. O desafio é prover 

eficiência sem prejudicar os usuários menos experientes, 

sendo uma boa estratégia apresentar-lhes atalhos. Usuários 

avançados podem ser dependentes de interfaces específicas, 

de modo que não ficará muito fácil lidar com mudanças em 

uma interface já conhecida. 

Gribbons foi um autor que identificou cinco grandes grupos 

de usuários da tecnologia da informação e os descreveu mais 

ou menos assim: 

I. Usuário corporativo. Este tipo de usuário utilizava em 

média, nas empresas, três a quatro pacotes de software nos 

anos 80, mas atualmente está utilizando oito a dez pacotes 

(ou mais). Os programas sofrem frequentes atualizações. 

É fácil imaginar que logo se atingirá o limite do indivíduo 

em termos de capacidade de adaptação e de aprendizado. 

2. Analfabetos funciona is . O desafio no caso é a 

incapacidade de o indivíduo funcionalmente iletrado aprender 

a operar e manter um sistema. Ele não possui habilidade 

cognitiva de se moldar a um sistema que não espelha 

diretamente suas necessidades. Há também a restrição de 

memória, a dificuldade de ler instruções escritas e a inabilidade 

de organizar tarefas. Ninguém merece! 
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3. Usuários internacionais. Há anos, os grandes 

produtores de programas passaram a obter a maior parte de 

seu faturamento de vendas internacionais. Os campos da 

comunicação intercultural e do design sugerem importantes 

áreas a serem estudadas e desenvolvidas. 

4. Idosos. Os mais velhos passam pela experiência da 

memória em declínio, têm perda da acuidade visual e uma 

habilidade decrescente em detectar cores. Esses usuários ainda 

podem ter dificuldades de controle motor e problemas em 

mecanismos de input, como o mouse. É a síndrome do vovô 

da era cibernética. 

S. Jovens. Seu aprendizado surge da própria interação com 

o computador. Crianças e adolescentes beneficiam-se de 

uma interação multissensorial, que vai muito além de 1155 

controles verbais ou simplesmente gráficos. Este grupo trará 

mudanças revolucionárias pois cresceu profundamente 

condicionado pelas novas mídias. Isso significa dizer que os 

padrões de usabilidade mudarão, no futuro, assim como muda 

a população de usuários. Uma boa interface -amanhã - pode 

ser algo totalmente diferente do que é hoje. 

Conclusão. Os produtos de tecnologia da informação 

devem ser utilizáveis por uma vasta gama de pessoas. É sempre 

uma boa ideia compreender quem são os usuários do seu 

sistema ou website e aonde eles querem efetivamente 

chegar. Assim, podemos imaginar o grau de frustração que 

eles estarão dispostos a aguentar, antes de desistir do 

sistema e partir pra outra. Se os padrões de usabilidade 

mudam, então é preciso buscar dados e informações junto às 
pessoas que estão utilizando os sistemas. 
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Ergodesigners, arquitetos e desenvolvedores de produtos 

interativos devem tomar a iniciativa de compreender melhor 

a sua comunidade específica de usuários (em seu próprio país 

ou cidade). E devem ainda agregar esse conhecimento, 

visando a obter os melhores resultados para seus projetos 

de interfaces, certo? 
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desenhar interfaces é 
um processo político 





As interfaces têm cada vez mais 

requisitos, de diversas fontes. O design de 

uma interface bem-sucedida tornou-se 

uma aventura multidisciplinar, que envolve 

problemas políticos por natureza. 

Os problemas das interfaces humano-computador podem 

ser óbvios. Entretanto, menos óbvias serão as suas soluções. 

Pode ser difícil encontrar uma solução que resolva um 

problema particular sem criar outros. Uma solução separada 

para cada problema pode resultar em uma interface muito 

complexa, de tal modo que seria impossível ao usuário 

utilizá-la. 

Para o especialista Erickson , da Apple Computer, a 

verdadeira dificuldade do desenho de interfaces é que as 

soluções devem representar compromissos aos quais se 

chega através de negociações. As soluções assim negociadas 

são determinadas por uma miríade de questões de natureza 

às vezes política - invisíveis àqueles que estão de fora do 

processo de design. 

A solução aparentemente linda e maravilhosa não vai dizer 

absolutamente nada, caso o sistema não a suporte, caso o 

código ocupe muito espaço ou seja lento. A lém disso, devem 

ser levados em consideração o comportamento dos seres 

humanos durante a utilização e as tarefas que os usuários 

desejam completar. 

Mas se as soluções para problemas de interfaces envolvem 

compromissos, como os designers poderão determinar o que 

é aceitável durante a negociação e o que é inaceitável? 
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Como afirmaram os pesquisadores Nielsen e Tahir, as 

questões políticas internas de cada empresa podem acabar 

influenciando mais do que os próprios usuários ... e isso não 

deveria ser assim, não é mesmo? Por exemplo, não é raro 

que departamentos lutem politicamente entre si para colocar 

seus conteúdos específicos na home page do portal 

institucional, numa batalha em que os melhores lobistas da 

empresa sempre acabam vencendo. Para os autores, o ideal 

seria sempre dar voz aos usuários - como sendo o fator

chave das decisões - , além de envolvê-los durante o 

processo de design. 

Entretanto, algumas vezes, trabalhar diretamente com os 

usuários torna-se quase impossível: por razões hierárquicas, 

executivos-chefes e presidentes fazem questão de revisar e 

aprovar as interfaces segundo seus próprios critérios pessoais. 

Mas, aí, esquecem-se do fundamental: que o perfil 

ergonômico dos usuários pode ser bem diferente do que 

imaginam. Além do que as audiências, como vimos, estão 

em permanente mutação. 

Departamentos e setores de empresas geralmente lutam 

por poder e por respeito, competindo entre si, lembram

nos Rosenfeld e Morville. Devido a suas características 

inerentes quanto à organização da informação e à formação 

de opinião, o projeto de portais e sua arquitetura 

informacional podem gerar uma forte disputa política 

subjacente envolvendo setores e pessoas. 

Todos sabemos ou podemos imaginar como a luta entre visões 

distintas pode impactar negativamente as interfaces ou a 

arquitetura de um site, com prejuízos ao diálogo da 
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organização com os seus usuários. Num projeto típico de 

interfaces, podem existir tantas perspectivas diversas e 

interesses em competição entre si que qualquer solução 

só poderá emergir como um compromisso. Mas, para o 

designer, o foco principal deverá ser sempre o usuário. 

Pelas razões expostas, desenhar interfaces é um processo 

político. De acordo com Erickson, o número de requisitos 

das interfaces não só tem aumentado com o tempo, como 

também se diversificam as suas fontes, de tal modo que o 

design de uma interface bem-sucedida torna-se uma aventura 

multidisciplinar. A natureza de multidisciplinaridade do 

projeto de interfaces introduz novos problemas que são 

políticos por sua própria natureza. 

Psicólogos, designers gráficos, escritores, ergonomistas e 1163 

programadores de computador têm, todos, contribuições 

essenciais a agregar. Cada disciplina possui suas próprias 

prioridades e perspectivas, seus próprios métodos e seus 

próprios critérios de sucesso. E não é raro que estejam em 

conflito umas com as outras. 

Então, quem definirá quais serão as prioridades? Quais as 

perspectivas de maior relevância? Que critérios de sucesso 

deveriam ser respeitados? Como medir os resu ltados? 

Descobrir formas eficazes de resolver esses conflitos de 

abordagens não é nada simples e pode resultar numa 

complexa negociação. Existem tantas informações e visões 

competindo entre si, nos problemas de interfaces, que 

qualquer solução eficaz só vai surgir como fruto de uma 

verdadeira negociação. 
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Por isso, a sensibilidade quanto aos aspectos políticos 
propiciará ao designer uma maior capacidade para 
gerenciar os seus impactos sobre o desenho das interfaces 
e a arquitetura de informação. 
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usabilidade é fator de 
mudança organizacional 

• 





As argumentações lógicas a favor dos 
usuários não vão causar mudanças 

organizacionais indispensáveis. 

Compreender o que realmente 
motiva pode ser o mais importante. 

Sabe-se que introduzir técnicas de usabilidade em uma 

empresa pode ter como pré-requisitos algumas mudanças 

organizacionais. Isso nunca foi uma tarefa fácil - devido às 

reações que desperta -, e tem sido objeto de muitos estudos 

e pesquisas. Mas, afinal, o que tem isso a ver com o design 

de interfaces? 

Qualquer pessoa (seja designer de interfaces ou não) que 

está tentando introduzir práticas de usabilidade em uma 1
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organização estabelecida deve olhar para si próprio, em 

primeiro lugar, como um agente de mudanças. Não somente 

como um especialista, um gerente de produto ou um técnico 

em marketing. Falhar na adoção dessa visão maior significará 

falhar em introduzir a usabilidade nas práticas de uma 

organização, de forma integrada. 

Todas as boas intenções do mundo, toda a competência técnica 

e todas as argumentações lógicas a favor dos usuários não 

vão causar necessariamente as mudanças organizacionais 

indispensáveis. 

Na verdade, compreender o que realmente motiva e faz com 

que as organizações entrem em processo de mudanças pode 

ser o mais importante para a usabilidade de interfaces, como 

afirmaram Mayhew e Bias. 
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Dentro das grandes empresas, principalmente aquelas mais 

antigas e de cultura organizacional sedimentada, existem 

muitos fatores que inibem a mudança -todos nós já ouvi

mos falar disso ou já o sentimos na própria pele. Os fatores 

de reação às mudanças podem diferir de uma organização 

para outra, mas estão sempre lá. Eles podem se constituir de 

mitos, crenças e atitudes, estruturas organizacionais, práticas 

profissionais, procedimentos estabelecidos, senso comum ou 

padrões de defesa corporativos. 

Deve-se reconhecer logo esse fato básico, identificar os 

inibidores particulares que existem na organização e tratá

los direta e especificamente. É necessário compreender as 

fontes de resistência para poder superá-las. 

A respeito da mudança organizacional, o teórico de 

administração Kotter já observou que grandes e antigas 

empresas (os famosos parques de dinossauros, muito comuns 

no Brasil) geralmente têm enormes dificuldades em iniciar 

um verdadeiro processo de transformação devido à ausência 

de lideranças, arrogância, individualismo e burocracia. 

O maior desafio seria liderar a mudança. 

Para o autor, somente a liderança pode destruir as muitas 

fontes de inércia das organizações. Várias pessoas (em 

diversos níveis hierárquicos) precisam contribuir na tarefa 

de liderança, participando modestamente em suas respectivas 

esferas de atividade (e o design de interfaces pode ser 

uma delas). 

Com base em Shneiderman, pode-se também afirmar que 

é natural que novas técnicas (como a introdução da 

usabilidade nas empresas), assim como o novo papel dos 
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desenvolvedores e designers de produtos de tecnologia de 
informação, causem uma série de problemas - principalmente 
naquelas organizações nascidas das vísceras do século anterior. 

Diga-se de passagem, a mudança organizacional é difícil 
mesmo, mas líderes criativos misturam a inspiração com a 
provocação para tentar despertá-la. 

Nesse sentido, o melhor seria apelar para argumentos lógicos 
como menor taxa de erros, menor tempo de aprendizado, 

interfaces bem desenhadas ou melhor performance. Outro 
aspecto importante, segundo o autor, é mostrar a frustração 
e a confusão dos usuários - decorrentes de desenhos 
complexos - , em comparação com a performance da 
concorrência que aplica os métodos de usabilidade de 
interfaces. 

Arquitetos de interfaces têm ganho uma grande experiência 
na gerência da mudança organizacional. Quando as atenções 
mudam de outros setores como, por exemplo, de sistemas 
de gerência de informação (que controlam os fluxos), algumas 
batalhas pelo controle e pelo poder podem se manifestar 
através de orçamentos, de equipamentos e de alocação de 
pessoal capacitado. 

Por isso, gestores com planos concretos e com análises de 
custos-benefícios defensáveis sob bases racionais estarão 
melhor preparados para fazer valer suas ideias e implantar 
as sementes da usabilidade de interfaces - com benefícios 
para todos os usuários-, dentro da selva das organizações 
da sociedade do conhecimento. 

Bem, por hoje chega. Em breve, vamos retornar a esse 
assunto, tá? 
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quando a empresa não 
gosta da usabilidade 





Estruturas organizacionais obsoletas não 

contribuem em nada para o saudável fluxo de 

informações e ideias e podem representar 

sérios obstáculos para o adequado projeto da 

interação humano-computador. 

Volto ao tema da gestão das empresas e da sua relação 

com as interfaces. Sabe-se que não são poucas as vezes 

que um projeto de interfaces reflete a estrutura 

gerencial existente, com impactos desastrosos. Estruturas 

organizacionais obsoletas - tipo as excessivamente 

verticalizadas e burocratizadas - não con~ribuem em nada 

para o saudável fluxo de informações e de ideias e podem 

representar sérios obstáculos para o adequado projeto da 

interação humano-computador. Você já trabalhou em uma 

organização assim? 

Arquitetos de informação e designers visuais já começam a 

suspeitar que as políticas internas .das organizações ou as 

preferências individuais de executivos influentes tornam-se, 

algumas vezes, mais importantes do que as diretrizes 

estritamente técnicas, na determinação do sucesso ou do 
fracasso dos sistemas interativos. 

Vamos dar um exemplo: casos em que a chamada "média 

gerência" (aquela casta do escritório que balança entre o staff 
diretor e a peãozada) se sente ameaçada por um novo sistema 

que se propõe a mostrar informações, em tempo real, aos 

gerentes sêniores e tenta provocar o seu fracasso (consciente 

ou inconscientemente) atrasando, comprometendo ou 

simplesmente barrando o fornecimento de informações. 
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Leia o testemunho de um amigo: "Eu trabalhava em uma 

grande instituição, como webmaster. Uma das minhas 

tarefas era atualizar informações que saíam no portal na 

internet e que eram lidas pelos membros do conselho e 

pela imprensa. Para isso, eu dependia do fornecimento 

de textos aprovados pelo chefe de assuntos institucionais, 

que não gostava que eles fossem divulgados na web antes 

de sair no house-organ tradicional, que era a sua praia. 

Como este dependia de licitação para ser impresso, o 

atraso total poderia chegar a uns dois ou três meses." 

Ninguém merece. 

Segundo Shneiderman, os projetistas de interfaces devem 

solicitar a participação dos usuários de modo a assegurar 

a explicitação dos problemas - cedo o suficiente para 

neutralizar esforços contraprodutivos e resistências às 

mudanças que venham a surgir dentro das empresas. 

Entre os fatores que inspiram a integração de métodos 

de usabilidade às organizações, Mayhew e Bias citam: 

um forte advogado interno, um desastre com alta visi

bilidade, a percepção da concorrência, a demanda do 

mercado, etc. 

Algumas vezes, um único indivíduo pode assumir o papel de 

agente de mudanças. Ele pode estar em qualquer nível 

hierárquico: desde um coordenador de projetos que decide 

contratar especialistas em usabilidade até um vice-presidente 

de pesquisa e desenvolvimento, que decide fazer da 

usabilidade o seu "território organizacional". Nesses casos, 

a visão de um único indivíduo poderia motivar as mudanças 

gerenciais necessárias. 
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Estruturas organizacionais antiquadas apresentam obstáculos 

para o desenvolvimento de uma boa interface com o usuário. 

Não são poucas as vezes em que o projeto de interface reflete 

a organização existente, com impactos sobre a comunicação 

com os usuários. Em outros casos, essa organização direciona 

decisões de design. 

Mais um exemplo: programas de processamento gráfico e 

de texto podem ser separados em diferentes aplicativos (em 

vez de integrados entre si) porque diferentes departamentos 

foram incumbidos dessas funções. Bancos de dados e sistemas 

de ajuda online podem ser implementados de modo 

separado porque grupos com competências profissionais 

especializadas são divididos, em termos de gerenciamento 

de equipes. l r79 

Nos grandes projetos, pode ser mais fácil obter dinheiro para 

contratar programadores extras se a sua função for separada, 

em vez de integrada à dos designers visuais, por exemplo. 

Equipes são normalmente organizadas de modo a facilitar o 

comando, o controle e a divisão técnica do trabalho. 

Consequentemente, as interfaces tendem a refletir essa 

organização, mas a eficácia dos resultados é duvidosa. 

Como sabemos, é mais fácil gerenciar grupos funcionais do 

que uma equipe coordenada. Nesses casos, a facilidade da 

gerência e a divisão do trabalho se sobrepõem ao objetivo 

maior de se atingir a comunicação eficaz com o usuário. 

Há organizações que impõem distâncias proibitivas entre 

os usuários e os desenvolvedores. As separações - políticas, 

culturais, organizacionais ou geográficas - entre os dois 
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grupos podem impactar a comunicação estreita que otimiza 

os requisitos essenciais às boas interfaces. 

Os arquitetos Rosenfeld e Morville mostraram que, devido 

às suas características intrínsecas, o design de portais 

institucionais e de intranets pode envolver uma forte disputa 

política. Os seus resultados influenciam o modo como os 

clientes percebem a empresa, os seus departamentos e os 

seus produtos. Para os dois autores, em alguns casos, deve

se simplesmente focalizar o que é melhor para os usuários 

(a facilidade de uso, por exemplo). Em outros casos, mais 

delicados, devem-se alinhavar e aceitar compromissos de 

modo a evitar grandes conflitos - um equilíbrio de interesses 

entre as diferentes partes e visões envolvidas. 

1so I Apesar das dificuldades comumente existentes, nas 

organizações e nas empresas, os setores de marketing e os 

serviços de atendimento aos clientes estão se tornando mais 

conscientes da importância das interfaces e são uma fonte de 

encorajamento construtivo para deflagrar mudanças pela 

usabilidade, acredita Shneiderman. É que, quando diante de 

produtos competidores de funcionalidades equivalentes, as 

técnicas de usabilidade tornam-se determinantes para a 

aceitação do produto pelos usuários finais. 
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governo eletrônico e 
transparência do Estado 





Com a internet, a noção de transparência 
informacional se somou ao conceito de 

governo eletrônico. Ela é a possibilidade de 
acesso de todo cidadão à informação 

produzida pelo governo. 

Os governos permanecem essenciais no novo contexto da 

sociedade da informação. Sua responsabilidade ainda é 

grande na demanda por mudanças socioeconômicas. Mas 

as organizações do governo não podem ficar de fora das 

transformações que ocorrem nas empresas privadas. 

Cidadãos de todo o mundo exigem um desempenho 

melhor por parte dos governos, tanto no tocante à eficiência 
quanto no tocante à transparência. 

No mundo inteiro, administradores públicos têm encarado 

a internet como uma força no sentido de otimizar a resposta 

do governo aos cidadãos. Ou, ao contrário, como um modo 

de aumentar o poder do Estado. Para a pesquisadora norte

americana Jane Fountain, em regimes autoritários, a 

internet ameaça o domínio do Estado sobre a circulação de 

informação, mas - paradoxalmente - pode enfatizar o 
poder do governo central como instrumento de controle 
da sociedade. E, por isso, precisamos ficar de olho. 

A ideia de "governo eletrônico" (E-gov) surgiu quando AI 
Gore, na época vice-presidente dos EUA, abriu o Fórum 
Global sobre Reinvenção do Governo, em Washington, com a 

presença de 45 países. O governo eletrônico objetiva 
fornecer informações, serviços e produtos através de meio 

eletrônico, a partir de órgãos públicos, a qualquer momento, 

local e a qualquer cidadão. 
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Uma das metas do governo eletrônico é a inclusão digital. 

Note que isso não significa somente tornar os computadores 

acessíveis a todos, mas também tornar os sites do governo 

fáceis de usar, de modo a derrubar barreiras causadas pela 
falta de conhecimentos e de experiência específica. 

A acessibilidade das informações do governo deveria superar 

análises voltadas somente para indivíduos com deficiências 

físicas (como cegueira, surdez, etc.). A acessibilidade dos 
portais de governo deveria se alargar para beneficiar grupos 
cujos problemas são mais difíceis de ser abordados. Por 

exemplo, o grupo com deficiências cognitivas, para quem o 

material informacional deve ser criado observando diretrizes 

para a simplificação da linguagem. 

Pouco se sabe sobre o abismo informacional que assola 

determinados grupos raciais e culturais e pessoas que sofrem 

problemas como desemprego, saúde, habitação ou barreiras 

cognitivas. Vencer desafios relacionados ao apartheid digital 
é uma tarefa para governos e para a sociedade. Designers de 

portais do setor público já sabem que os usuários têm pouco 

treinamento e pouca experiência com informática. E que vão 

precisar de portais desenhados com base em princípios de 

arquitetura de informação e de usabilidade. 

O conteúdo e a estrutura desses portais devem ser 

organizados de modo a que cidadãos pouco familiarizados 

com o governo possam encontrar serviços e informações sem 

ter que compreender como o órgão funciona internamente. 

Com a internet, a noção de transparência informacional se 

somou ao conceito de governo eletrônico. Ela é a possibilidade 

de acesso de todo cidadão à informação produzida pelos 
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órgãos do governo. Inserida na agenda política após a ditadura 

militar, em nosso país, a transparência informacional do Estado 

somou-se às outras perspectivas democratizantes. 

Apesar das leis democráticas no Brasil, muitas vezes o 

"território da opacidade" interdita o Estado aos cidadãos. 

Traço histórico do Estado, a opacidade constitui uma de suas 

características estruturais, independentemente de a equipe 

de governo de plantão ser autoritária ou democrática. Por 

isso, a opacidade não é uma questão de governo. Ela é um 

atributo do Estado e um tributo pago por toda a sociedade. 

O problema da transparência informacional do Estado pode 

ter a ver com os vícios de origem nas formas de produção e 

de implantação de sites de governo. Esses vícios podem gerar 

situações reais de exclusão (ainda que não intencionais) 

devido ao não-uso da informação disponibilizada. E isto é 
incompatível com a proposta dos governos eletrônicos. 

Por enquanto é só. Que tal voltarmos ao tema do E-gov 

numa outra oportunidade? 
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design de interfaces: 
por uma visão crítica 





Devemos lembrar sempre das 
questões fundamentais: o porquê, 

para quem e em nome de quem são 

realizadas as ações das empresas. 

A Teoria Crítica (ou Escola de Frankfurt) foi uma escola 

de pensamento filosófico que dissecou as formas de 

racionalidade que orientaram o surgimento da sociedade 

industrial. Ela questionou a fusão entre técnica e dominação, 

entre racionalidade e opressão, e analisou o conteúdo político 

da razão. 

Para os pensadores alinhados a essa escola, a noção tradicional 

de neutralidade da tecnologia não pode ser sustentada. Uma 

ideia importante que tem implicações sobre a sociedade 1 191 

tecnológica em que vivemos. 

Para essa teoria, a sociedade tecnológica seria um sistema de 

dominação que opera a partir da elaboração de suas técnicas. 

A "máquina" transformou-se em instrumento político. 

Para os envolvidos com o campo do design de sistemas, o 

questionamento proposto pelos pensadores críticos deve ser 

considerado, já que a sua atuação pretende contribuir para 

um desenvolvimento tecnológico centrado nas necessidades 

humanas (human-centered design). 

Para os pensadores de Frankfurt, por ex igências da 

mecanização da produção, ocorreu a sujeição do ser humano 

ao aparato tecnológico e ao autoritarismo dos discursos 

gerenciais. Se, por um lado, a gerência científica e a divisão 

do trabalho aumentaram a produtividade, o mundo tendeu 
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a tornar-se objeto de uma "administração total", que 

absorveu a todos em uma teia de racionalidade técnica e 

instrumental. Esta racionalidade invadiu até mesmo as nossas 

vidas pessoais. 

Hoje, a aparente ausência de ideologias e o fim dos velhos 

mitos implicam a introdução de novos mitos. O objetivo 

agora seria a integração de todos a uma sociedade de 

consumo, dirigida de forma a servir a uma camada que aspira 

a se tornar a classe dirigente: a tecnoburocracia. 

Seus imperativos raramente são questionados no interior 

das organizações: procura-se fechar o debate político a 

partir de questões técnicas que, de fato, são políticas. 

As organizações passaram a definir os rumos de toda a 

sociedade e a empresa transformou-se no lugar onde a razão 

instrumental e técnica triunfou. 

O tipo de racionalidade que se contrapõe à racionalidade 

instrumental é a racionalidade substantiva. Em tese, os dois 

tipos de racionalidade deveriam ser complementares, mas a 

razão instrumental se apoderou de todo o conceito de 

racionalidade. A hegemonia desse tipo de razão deu-se, 

gradualmente, em toda parte e impôs o advento de uma 

sociedade programada em todas as esferas. 

Nesse contexto, o management emergiu como uma prática 

amplamente aceita, que colocou as pessoas em uma situação 

de relacionamento visando à eficácia econômica. 

Recentemente, estudos organizacionais inspirados nas ideias 

de Frankfurt têm gerado novas linhas de pensamento e 
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investigação no campo da administração. Face a lógicas de 

gestão impregnadas pela racionalidade instrumental, é preciso 

nos lembrarmos sempre das questões fundamentais: 

o porquê, para quem e em nome de quem são realizadas as 

ações das empresas. 

Assim, diversas questões emergiram para a reflexão crítica, 

como os problemas sociais e os impactos ecológicos do 

avanço da técnica. Essas questões mais amplas devem ser 

consideradas por designers e arquitetos que trabalham no 

desenvolvimento de interfaces e de tecnologias que se 

pretendem centradas nas necessidades humanas. 

Ao deslocarmos o foco dos nossos projetos do sistema 

meramente técnico para o ser humano, podemos ter uma 

importante contribuição a oferecer à dinâmica de mudança 1193 

das organizações e da sociedade, além do âmbito específico 

do projeto das interfaces entre o homem e a tecnologia. 

Por isso, é importante que procuremos colocar sempre o 

ser humano (visto em suas necessidades globais) como ponto 

de partida e centro do estudo e do design na sua interação 

com a tecnologia. Os métodos de pesquisa da arquitetura 

de informação e da ergonomia estão aí e podem nos auxiliar 

nesse delicado processo. 
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~· ~ ~-== "O Brasil precisa de mais arquitetos de informação. S_omente compartilhando o nosso 

conhecimento podemos ter a esperança de superar a disciplina e de construir uma 
comunidade. Este notável livro de Luiz Agner é um grande lugar para começar. 
Compre-o, leia-o, compartilhe-o." 

lÍ "0 livro é muito bom porque explica, em linguagem simples e direta, o que é a Arquitetura 
.___ • ....!..1:.·- -,.

1111
'-!!'• '1!1! '-- de Informação e como se pode usar seus princípios para desenvolver um serviço web 

----r, -\C centrado no usuário. Considero-o leitura obrigatória para quem pretende conhecer melhor 

==o:~~ L~iR~df~hrer 
l/) ~~ Professor-doutor de Comunicação Digital da USP, designer e autor de Design/Web/Design 

:!.:J. "Q ....., uatro pontos merecem destaque no livro: a ênfase no papel do usuário para a qualidade 
~ ~ "j'~ das interfaces, o desafio da pesquisa, testes de usabilidade e a questão organizacional. 

--,. l/) O melhor é que Agner trata todos esses temas complexos, novos e controversos com um 
~ ~- linguagem superacessível e sem complicações desnecessárias." 

L%- I ®~ Ô~§QJ.~Q§ .. s!~ ... ~QI§~,ê., ... ,.,,, 
1
""_/ ft\ \ Ergodesign de Interfaces e coautora de Ergodesign para Trabalhos com Terminais Informatizados 

r l't-·-"'-" -
----• T j__. ~~ "Com uma linguagem simples e objetiva, o livro apresenta uma série de questões 

~!~ ro~l-• ""'"'~"' d• lof~ção, """'"''" • " """"'"'· """""""" - "'" 

1J ~ ·/! R~7i~t~w~o~·~g~ ... , .. ~~~~ 
~~· t -· -=::::::::::: "A obra é destinada aos que estão chegando agora no assunto e precisam de uma introduçã 
~ l/) suave. Estou indtcando para meus alunos e eles estão gostando do que estão lendo." 

:iÀ-·, • ~ r- Fred Van Amstel· 
Editor do Blog Usabilidoido e professor do Instituto Fober Ludens de Design de Interação 

"Agner desperta nos seus leitores a mesma paixão que motiva os bons profissionais da 
área. É um excelente livro não só para os iniciantes, mas para todos aqueles que de 
alguma fomna se envolvem no projeto de websites." 
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