


m um texto publicado no blog 
Interfaceando (http://tinyurl.com/78-
report-D). Robson Santos descreve um 
pouco da história dos grupos de foco. 
que teve origem nos EUA, na década 

de 40. Nos anos 60, passou a ser uma ferramenta muito utilizada em 
pesquisas de marketing. Segundo o pesquisador, a partir da década 
de 70, a técnica atingiria sua popularização, sendo aplicada em 
diversas áreas de conhecimento. 

Em relação ao mercado digital. Luiz Agner (www.agner.com. 
br), doutor em design, professor, pesquisador e autor do livro 
"Ergodesign e Arquitetura de Informação - Trabalhando com o 
Usuário", explica que os grupos de foco (também conhecidos 
como focus group ou, ainda, grupos de discussão) são uma técnica 
para reunir e explorar ideias e aspectos do modelo mental dos 
usuários, com o objetivo de realizar uma pesquisa preliminar. 

'Este é um levantamento inicial de ideias sobre as expectati
vas e os problemas relativos à tarefa e ao contexto do produto, 
incluindo a sua performance esperada, suas funcionalidades e 
valor. É uma técnica de exploração de conceitos e de atitudes, 
com a participação de um pequeno grupo de usuários muito 
representativos. Visa verificar se o conceito a ser considerado é 
aceitável e de que forma pode se tornar compatível com a per
cepção e os sentimentos do consumidor." 

'É uma técnica que. quando aplicada adequadamente, permite 
ao designer compreender os desejos, as necessidades, as expec
tativas e as crenças dos usuários. Esses conceitos serão impor
tantes insumos para as outras etapas do projeto no design de 
interfaces - porque ajudam o designer a entender quem é aquele 
indivíduo que usará o ambiente digital, quais suas características, 
seus objetivos e principalmente como ele espera que o ambiente 
digital se apresente e se comporte", argumenta José Guilherme 
Santa Rosa, mestre em design (PUC-RIO). pesquisador na área de 
usabilidade e interação humano-computador e um dos autores 
do livro "Avaliação e projeto no design de interfaces". 

Com diversas possibilidades de aplicação, a designer e ana
lista de usabilidade Katja Aquino (www.organizing.coin.br) des
taca alguns exemplos de sua utilização na prática de produção 
de projetos digitais: 

> Auxiliar ao brainstorming; 
> Auxiliar na criação de novas ideias; 
> Avaliar promoções; 
> Posicionar um produto ou serviço; 
> Testar novos conceitos. 

Q U A N D O A P L I C A R ? 

No artigo "Grupos de foco é excitante" (http://tinyurl.com/78-
report 2) Frederick van Amstel relata um exemplo da prática 
aplicada em um projeto desenvolvido na Universidade Federal do 

Paraná. Pensando nisso, quando seria recomendada a aplicação 
de grupos de foco na produção de projetos digitais e interativos? 

"O começo de todo projeto digital e interativo deve (ou deve
ria) ter uma fase de pesquisa para levantar os requisitos e as res
trições e determinar o seu escopo. Nessa fase, são definidas as 
funcionalidades do sistema e uma visão macro de como imple
mentá-las. O focus group é uma boa técnica que se aplica a essa 
fase. Com eles, é possível coletar a opinião de usuários sobre a 
versão atual do site. os concorrentes e o que deveria ter. Como o 
Fred fala no seu artigo, é um rico brainstorming sobre como deve 
ser o site", explica Guilhermo Reis (www.guilhermo.com), especia
lista em arquitetura de informação e usabilidade. 

"Acreditamos que os grupos geram mais resultados para 
entender necessidades e discutir conceitos. Estes momentos 
ocorrem sempre no inicio de projetos digitais, na fase conceituai 
ou no início de um processo de redesign. A ideia é extrair insights 
suficientes para gerar um modelo conceituai dominante de cada 
segmento de usuário. Dentro da fhios e. principalmente, nos pro
jetos de arquitetura de informação, temos a fase inicial de dire
cionamento e os grupos de foco fazem parte desta fase. comple
mentados com outros tipos de análises, métricas, desk research, 
revisões competitivas etc", complementa Joana Andrade, coor
denadora dos projetos de pesquisa e design centrado no usuário 
da fhios:brasil (www.lhioa.com.br). 

Outra ideia, como revela Guilherme Santa Rosa, é utilizar esta 
técnica em conjunto com os testes de usabilidade (mesmo que 
em fases diferentes do projeto ou da avaliação). "Podemos usar 
grupos de foco nas fases iniciais de projeto como método explo
ratório, nas etapas de prototipagem e testes como ferramenta 
para análise competitiva, priorização de requisitos funcionais e 
de usabilidade ou validação. Acho muito interessante a possibi
lidade que o grupo de foco oferece de conhecermos mais sobre 
os usuários e sobre suas expectativas com relação às interfaces 
em tão pouco tempo. Sua única desvantagem é a dificuldade que 
encontramos, em alguns casos, para reunir os grupos de usuários. 
Entretanto, os grupos de foco na internet (denominados grupos 
de foco virtual) resolvem este problema." 

N A O S Ã O T E S T E S D E U S A B I L I D A D E 

O alerta está presente logo nas primeiras páginas do capítulo 9, 
do livro "Não me faça pensar". Nele. o consultor Steve Krug res
salta que os grupos de foco não são testes de usabilidade, estão 
ligados ao campo das ideias abstratas e são úteis para se desco
brir algumas questões no início de um projeto. 

"Sim, um grupo de foco não é um teste de usabilidade. Se 
quisermos analisar a amigabilidade e a funcionalidade de um 
produto, podemos utilizar metodologias mais eficientes como 
o estudo de usabilidade e suas variações: presencial, remoto, 
combinado com eye tracking etc. Apesar disso, a própria dinâ
mica dos grupos de foco permite extrair questões relativas à 
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usabilidade, principalmente ligadas a modelos mentais, look 
and feel, nomenclatura. Mas isto no momento de se projetar o 
produto ou a interface. Dessa forma, o grupo de foco tem caráter 
preventivo no sentido de garantir um produto com uma usabili
dade de bom nível", diz Joana Andrade. 

"Os grupos de foco podem ser associados a outras técnicas de 
pesquisa com características exploratórias, como: entrevistas 
semiestruturadas, personas, etnografias, estudos de similares, 
benchmarking e história oral. Todas estas técnicas de levanta
mento de dados podem estar presentes nas etapas iniciais do 
ciclo do projeto centrado no usuário, com o objetivo de realizar 
um levantamento prévio para o conhecimento do contexto da 
tarefa e de utilização, valor simbólico e social do produto", acres
centa Luiz Agner. 

B E N E F Í C I O S O B T I D O S 

A produção de dados críticos para uma abordagem de design 
centrado no usuário é apontada como um dos principais benefí
cios no uso desta técnica. Além deste benefício, Guilherme Santa 
Rosa ressalta que outra grande vantagem de sua aplicação é 
fazer com que o designer aprenda a ouvir. 

"É preciso que saibamos escutar os usuários e respeitar as 
diferentes opiniões. É importante reconhecer que nem sempre 
a ideia que temos de um produto é a mais adequada e que pode
mos aprender muito com seus usuários. Para isso. devemos com
preender quem são eles, quais são as tarefas e os objetivos e os 
contextos de uso. Dentro dessa linha de pensamento, a técnica 
de focus group, assim como avaliação cooperativa, observações 
etnográficas, card sorting e prototipagem de baixa definição, 
pode ser empregada sob a metodologia de design participativo, 
na qual os usuários atuam ativamente no projeto e avaliação do 
produto, que, no nosso caso, na maioria das vezes corresponde 
às interfaces de sites, apresentações multimídia, celulares ou de 
outros dispositivos. No design participativo, o usuário deixa de 
exercer o papel de mero informante acerca de suas preferências 
e passa a colaborar e atuar como coautor no processo de constru
ção de interfaces. A máxima do design participativo é o 'design 
com o usuário', ao invés do 'design para o usuário', e o focus 
group é uma das técnicas para promover essa participação." 

Outro ponto a ser destacado são os benefícios que os resulta
dos desta técnica podem trazer para os diversos profissionais de 
uma equipe. "Além de ser uma das técnicas de mais baixo custo, 
as queixas ou as sugestões que surgem nos resultados desses 
encontros trazem enriquecimento no entendimento da repre
sentação dos futuros usuários. E se (toda) a equipe do desenvol
vimento puder se envolver nos debates posteriores as sessões, 
possivelmente haverá maior chance de um bom entendimento 
dos caminhos a serem seguidos*, argumenta Katja Aquino. 

O S R E C U R S O S E A S E T A P A S E N V O L V I D A S 

Podemos dizer que a constituição de um grupo de foco vai reunir 

um pesquisador e um grupo de usuários, numa dinâmica em que 
o pesquisador vai apresentando uma série de questões para "se 
obter uma visão aprofundada sobre atitudes, percepções e pen
samentos dos mesmos* (http://tinynri.coin/78-report-3) De forma 
resumida, Guilhermo Reis descreve algumas das principais eta
pas envolvidas na aplicação desta técnica: 

> Definição do objetivo da pesquisa: quais são as perguntas 

que se espera que a pesquisa vá responder; 

> Elaboração de um roteiro com a lista das perguntas a 
serem feitas: elas devem ser abertas, de modo a dar espaço para 
as pessoas manifestarem suas opiniões. Esse roteiro vai orientar 
o moderador para que ele não se esqueça de abordar todos os 
assuntos importantes da pesquisa, mas não é para ser seguido 
rigorosamente. O moderador deve ficar antenado para explorar 
os assuntos que vão aparecendo na discussão; 

> Recrutamento dos participantes; 
> Aplicação da pesquisa: explicar aos participantes de que 

se trata a pesquisa e seguir o roteiro fazendo as perguntas para 
estimular a discussão. O moderador precisa dar espaço para 
todos os participantes se manifestarem; 

> Filmagem da pesquisa; 
> Análise das respostas dadas pelos entrevistados as per

guntas, priorizando os tópicos que mais apareceram. 
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REPORTAGEM 

"O grupo de discussão pode ser aplicado em uma sala de reu
niões, dotada de câmeras de vídeo discretas, ou somente gra
vadores de voz, reunindo um pequeno grupo de usuários em 
círculo, em torno de uma mesa ou poltronas. O moderador da dis
cussão pode realizar apresentações preliminares de protótipos 
de baixa fidelidade (em desenvolvimento), ou mostrar conceitos e 
storyboards em um data-show. É importante servir algum tipo de 
lanche aos participantes e deixá-los bem à vontade para expor suas 
ideias, em clima de bate-papo descontraído. Neste ponto, a atuação 
de um moderador experiente é fundamental. A reunião não deve se 
estender por mais do que uma hora ou hora e meia, com intervalos, 
para não cansar os participantes. Se necessário, a discussão pode se 
estender por mais de uma sessão", explica Luiz Agner. 

Nesta dinâmica, Guilherme Santa Rosa ressalta a importân
cia de saber exatamente os objetivos que esperamos alcançar 
com o grupo de foco. "0 que queremos saber? Quais são nossas 
suposições? Devemos então decidir com quais grupos de usuá
rios trabalharemos. Serão grupos homogêneos ou heterogêneos. 
Feito isso, precisamos selecionar os participantes. Geralmente, 
fazemos o convite por e-mail, carta ou telefone. Com relação aos 
recursos, na fase de preparação, definimos o local onde será rea
lizado e os recursos necessários, tais como leitores de DVD. TVs. 
computador, projetores multimídia, flip-chart, câmera de vídeo, 
entre outros. O profissional que conduzirá as sessões de grupo 
de foco é denominado 'moderador'. O ideal é que ele tenha expe
riência para que possa direcionar com habilidade a discussão 
entre o grupo. Sua tarefa é manter a discussão dentro do foco 
das perguntas elaboradas em um roteiro de discussão sem ser 
inflexível e tendencioso. No início da condução, ele deve deixar 
claro que não existem respostas certas ou erradas e, ao longo da 
discussão, estimular a participação de todos os integrantes do 
grupo. As sessões poderão ser registradas em áudio e/ou vídeo. 
Isso facilitará a transcrição dos dados. Para apresentar os resulta
dos, elaboramos um relatório que contém um sumário executivo 
com os objetivos e com os principais achados e as conclusões. 
Os demais resultados podem ser detalhados por meio de tabelas 
nas quais são agrupados por meio de categoriais conceituais e de 
perfil dos usuários. Um recurso que dá muito resultado é apre
sentar uma compilação em áudio e/ou vídeo com os comentá
rios mais contundentes dos participantes. Mas vale lembrar que 
para isso é preciso ter a autorização de cada participante." 

RELATÓRIO FINAL 
Uma das etapas fundamentais envolvidas no trabalho com gru
pos de foco está presente na interpretação dos dados levantados 
durante sua aplicação. Segundo Luiz Agner, a produção do rela
tório final deve ser realizada a partir de um texto de transcrição 
das declarações dos debatedores. 

"Esta transcrição deve ser realizada por profissional expe
riente e com muito cuidado, de modo a respeitar o melhor possí
vel as ideias e os comentários formulados, evitando-se possíveis 

distorções. As principais ideias formuladas devem ser agrupadas 
em um diagrama de afinidade, de modo a serem criadas cate
gorias maiores que sejam capazes de 'resumir' os pontos mais 
importantes das declarações, permitindo assim uma visão ampla 
dos requisitos conceituais do produto." 

Nesta etapa, Katja Aquino destaca que não adianta pensar que 
um grupo de foco trará percentuais de respostas, pois trata-se de 
uma técnica qualitativa. "Um dos fatores principais é conseguir 
ser imparcial e zelar para que a interpretação seja mais próxima 
do que foi falado nas sessões. Enaltecer as citações dos pontos 
positivos assim como os negativos, pois não adianta ver só o lado 
bom das coisas. São nas situações que não funcionam que surgem 
oportunidades criativas de novas propostas que venham ajudar o 
usuário e melhorar a experiência do produto ou solução." X 
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Text Box
Fonte: Webdesign, São Paulo, ano 7, n. 78, p .50-55, jun. 2010.




