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RESUMO

 

 

O objetivo desta monografia, é estar mostrando e principalmente difundindo aos 

desenvolvedores de software, a grande importância que a ergonomia tem no projeto e 

desenvolvimento de aplicativos. O estudo da ergonomia tem por definição tornar melhor a 

relação entre homem e máquina. E é com base nesta definição que a ergonomia, direcionada à 

área da informática, será discutido neste estudo. Além de uma introdução sobre a origem, 

história, principais características e conceitos, serão apresentados também como a ergonomia 

torna a relação do usuário com a máquina mais agradável, demonstrando através das cores, 

por exemplo, como fazer com que o aplicativo não se torne cansativo, ou através de 

mensagens, como conduzir o usuário a fazer o que o software seja proposto, ou ainda, 

melhorar consideravelmente a densidade de informação disponível na tela, para que o mesmo 

seja mais direto na informação desejada. A análise do trabalho proposto mostra que através da 

ergonomia de software pode-se desenvolver aplicativos cada vez mais interativos, muito mais 

produtivos, e conseqüentemente mais lucrativo.
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1 – INTRODUÇÃO

 

Ergonomia é um termo pouco conhecido e difundido, principalmente quando o assunto se trata de 
informática. Apesar de ser utilizada em quase todos os ramos da sociedade, desde o projeto de uma 
ferramenta de jardim até de um avião de transporte de passageiros; desde à medicina às engenharias civis, 
mecânica etc., enfim, seu estudo e compreensão está voltada para a procura da melhor relação de 
interação “homem-máquina”. 

Na informática não poderia ser diferente. A crescente globalização que o mundo está vivenciando, aliada 
à rápida ampliação do parque de tecnologias disponibilizado, cria, cada vez mais para os desenvolvedores 
de softwares, uma responsabilidade de construir sistemas muito mais interativos, cada vez mais fáceis de 
ser utilizados e que se apresentem mais amigável, facilitando a relação entre usuário e a máquina 
(computador).

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é desenvolver um estudo sobre a importância da ergonomia 
durante o projeto/desenvolvimento de softwares. Será mostrado ao longo desta dissertação, a sua história, 
seus principais conceitos, normas e sua relevância, principalmente como estratégia de mercado, 
culminando com a aplicação prática e análise dos  principais critérios ergonômicos sobre um software 
desenvolvido. Pretende-se, ainda, que esse estudo possa nortear o desenvolvimento dos futuros analistas, 
servindo-lhes de guia e auxiliando-os quanto às suas características, importância e normas.

 

Para tal, o trabalho foi organizado em 5 capítulos, descritos resumidamente, a seguir:

O primeiro capítulo trata-se desta introdução mostrando o objetivo do trabalho bem como a importância 
da ergonomia no projeto/desenvolvimento de softwares. 

O segundo mostra um pouco sobre a história da ergonomia, suas normas e alterações sofridas, e as 
principais características. 

O terceiro capítulo mostra todos os detalhes dos principais conceitos da ergonomia e algumas perguntas 
para auxiliar os desenvolvedores nas construções de softwares. 

O quarto capítulo é um estudo de caso demonstrando como tais conceitos são utilizados com eficiência na 
prática e confirmando como tais conceitos poder melhorar consideravelmente o aplicativo. 

Por último o quinto capítulo traz a conclusão geral do trabalho, bem como sugestões para futuros 
desenvolvimentos.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – ERGONOMIA
 

Até poucos anos atrás ergonomia era um assunto desconhecido e pouco difundido entre os 
desenvolvedores de software, pois o aspecto mais relevante durante a concepção dos aplicativos era 
somente a parte funcional do sistema, fazendo com que o desempenho se tornasse  o foco principal do 
trabalho da engenharia de software. Entretanto, com o passar dos anos, essa visão foi mudando 
gradualmente e foi se percebendo que um sistema por mais funcional que fosse ainda precisava de uma 
maior interação com o usuário e que, agora, deveria ser também um dos pontos chaves durante seu 
desenvolvimento, tornando a ergonomia um estudo cada vez mais em ascensão.

O objetivo deste capítulo é mostrar os principais conceitos, surgimento, história e a grande importância da 
ergonomia de software no mercado atual.  Para tal, serão abordados: sua origem e a evolução, além de 
critérios e características ergonômicas bem como também suas especificações para o controle de 
qualidade.

 

      2.1 – HISTÓRIA DA ERGONOMIA
 
Apesar da ergonomia ter se tornado um assunto largamente utilizado atualmente, e em especial em 
indústrias de alta tecnologia, ela já era estudada desde o século XIX por volta de 1857 pelo naturalista 
Woltey Yastembowsky (MORAIS,1998) um polonês que publicou um artigo intitulado “Estudo da 
Ergonomia ou Ciência do Trabalho”,  que era baseado na ciência sobre a natureza. Nota-se, assim, que a 
preocupação com esse tipo de estudo já vem de séculos, mas que poucos se dedicaram ao seu 
aprofundamento devido à convicção de que tudo girava em torno da máquina e não do homem.  

 

Pode-se dizer que os primeiros estudos mais concretos sobre o assunto surgiram com a Segunda Guerra 



Mundial (MORAES,1998), quando os avanços tecnológicos tiveram seu ponto máximo desde então, com 
as construções de máquinas cada vez mais poderosas, como  aviões, submarinos, tanques, armamentos e 
os primeiros computadores. Observou-se que a ergonomia de software naquela época ainda não existia, 
uma vez que os primeiros computadores foram criados e não se pensava que a tecnologia da informática 
chegaria a tal ponto. 

 

Tal avanço tecnológico despertou o interesse dos construtores dessas poderosas máquinas sobre a 
possibilidade se ter uma performance ainda mais perfeita e adequada de seus equipamentos através de 
uma maior interação dos chamados "usuários" com as mesmas. Para que isso acontecesse, era preciso o 
estudo da ergonomia, que seria, de um modo geral, o estudo da relação homem – máquina, tendo o 
homem como o principal foco.

 

Com o passar dos anos, a ergonomia foi se tornando um assunto indispensável para qualquer área, 
principalmente na área da informática culminando com o surgimento da ergonomia de software. Estudos 
e pesquisas foram se tornando cada vez mais comuns, e atualmente no mercado, a chave para que um 
produto mantenha-se competitivo é encontrar um ponto de equilíbrio entre a sua funcionalidade e a sua 
apresentação.

      2.2– IMPORTÂNCIA DA ERGONOMIA

 

A forma como se processa a interação homem - computador é um dos principais gargalos para a 
utilização das ferramentas que vem sendo construídas na área da informática. O acesso simples e não 
mitificado ao manejo de tais ferramentas é condição básica para a disseminação do seu uso. Portanto, a 
maior importância da ergonomia é possibilitar uma interação objetiva, clara, concisa e fácil, entre homem 
e máquina.

 

Trabalhar com o design dos sistemas, com a sua estética e usabilidade – produz softwares mais fáceis de 
serem manipulados, que não requerem muito conhecimento do produto e os tornam esteticamente 
agradáveis, fazendo com que os usuários se sintam mais dispostos e atraídos a manuseá-los.

 

      2.3 – CARACTERÍSTICAS DA ERGONOMIA
 

A principal característica da ergonomia de software é concentrar os seus esforços nas condições de 
utilização do software por seus usuários. Saber para que tipo de usuário o software está sendo 
desenvolvido, para qual área será direcionado – se serão pessoas experientes ou leigas que estarão 
manipulando-o, se é voltado para a área comercial corporativa ou para área comercial via WEB, ou ainda 
se será desenvolvido para fins de entretenimento dos usuários, ou seja: qual o perfil de seus principais 
usuários é uma das características mais importante da ergonomia.

 

Não só da “psicologia” dos usuários vive a ergonomia, existem vários outros critérios e/ou características 
que fazem com que os aplicativos melhorem no seu aspecto ergonômico, por exemplo: a padronização. É 
preciso sempre seguir uma padronização no que diz respeito a cores, serifas – (estudo das letras e suas 



formas) – correção de erros, entradas de dados e resultados de pesquisas, entre outros.

 

Em relação às cores, por exemplo, a influência que a mesma exerce sobre os usuários tem sido objeto de 
pesquisas recentes: na medicina as cores são usadas para acalmar e tranqüilizar as pessoas, em 
restaurantes são usadas para estimular o apetite de seus clientes, enfim existe uma gama de 
funcionalidade para as cores e na informática, principalmente, não podia ser diferente. Estudos 
comprovam que a utilização correta das cores trazem ao usuário do sistema, mais conforto, tranqüilidade, 
menos cansaço visual e até mesmo físico, e principalmente prendendo a atenção do mesmo.

 

A lista atual de critérios foi definida em 1993 por Dominique Scapin e Christian Bastien, 
(MORAES,S.D.) sendo que alguns deles se dividem em sub-critérios e que, por sua vez, se dividem em 
critérios elementares.

 

A seguir, serão analisados os principais critérios ergonômicos: condução, carga de trabalho, controle 
explícito, adaptabilidade, gestão de erros, consistência, significado dos códigos e compatibilidade 
(LABIUTIL, S.D.).

 

- Condução: Refere-se aos meios disponíveis para aconselhar, orientar, informar e conduzir o usuário na 
interação com o computador. 

 

- Carga de Trabalho: Diz respeito a todos os elementos da interface que têm um papel importante na 
redução da carga cognitiva e perceptiva do usuário e no aumento da eficiência do diálogo. 

 

- Controle Explícito: diz respeito tanto ao processamento explícito pelo sistema das ações do usuário, 
quanto ao controle que os usuários têm sobre o processamento de suas ações pelo sistema. 

 

- Adaptabilidade: A adaptabilidade de um sistema diz respeito a sua capacidade de reagir conforme o 
contexto e conforme as necessidades e preferências do usuário. Um exemplo disso é o windows, que 
possuiu a opção de poder alterar as cores das janelas, fundo de tela etc, conforme a preferência do 
usuário.

 

- Gestão de erros (WEINBERG,S.D.): A gestão de erros diz respeito a todos os mecanismos que 
permitem evitar ou reduzir a ocorrência de erros e, quando eles ocorrem, que favoreçam sua correção. Os 
erros são aqui considerados como entrada de dados incorretos, entradas com formatos inadequados, 
entradas de comandos com sintaxes incorretas, etc.

 

- Consistência: Também conhecida como homogeneidade / coerência refere-se à forma na qual as 
escolhas na concepção da interface (códigos, denominações, formatos, procedimentos, etc.) são 



conservadas idênticas, em contextos idênticos, e diferentes.

 

- Significado dos Códigos: O critério significado dos códigos diz respeito à adequação entre o objeto ou 
a informação apresentada ou pedida e sua referência. Códigos e denominações significativas possuem 
uma forte relação semântica com seu referente. Termos pouco expressivos para o usuário podem 
ocasionar problemas de condução, podendo levá-lo a selecionar uma opção errada.

 

- Compatibilidade: o critério compatibilidade refere-se ao acordo que possa existir entre as 
características do usuário (memória, percepção, hábitos, competências, idade, expectativas, etc.) e as 
tarefas, de uma parte, e a organização das saídas, das entradas e do diálogo de uma dada aplicação, de 
outra. Ela diz respeito também ao grau de similaridade entre diferentes ambientes e aplicações.

 

Todos os aspectos salientados bem como sua utilização são regidos por normas ou regras, conforme a 
seguir.

 

 Em 1983, a Internation Standards Organisation desenvolveu a norma padrão de ergonomia para 
sistemas de interação humana o ISO 9241 (RIBEIRO,2001) - Ergonomics Requirements for Work With 
Visual Display Terminals – que estaria em vigor ate 1999.

 

O grande problema desta norma é que, uma vez que na informática o avanço da tecnologia é muito 
crescente e rápido, a norma acabou ficando desatualizada perante às mudanças de tecnologia, já que 
permaneceu em vigor durante 16 anos sem sofrer nenhum tipo de alteração. 

 

Assim, no final de 1999, foi lançado um novo padrão de ergonomia o ISO 13407 (INTERFACES,S.D.) – 
Human Centered Design Processes for Interactive Systems, que nada mais é que o desenvolvimento de 
interfaces centrado nos utilizadores (os usuários), para poder contemplar todas as mudanças tecnológicas 
e garantir aos novos sistemas maior efetividade, eficiência e satisfação para o usuários. 

 

Este novo padrão de norma é descrito de acordo com quatro princípios de design: (RIBEIRO,2001)

 

- envolvimento ativo dos usuários; fazer com que os usuários façam parte do processo de 
desenvolvimento.     

 

- alocação adequada de funções (estar certo de que as aptidões humanas estão sendo usadas 
corretamente);

Definições claras dos aspectos das tarefas que são suportados pelo utilizador e pelo sistema são de 
grande importância - a divisão do trabalho deve ser baseada na apreciação das capacidades 



humanas.

 

- soluções de desenho interativas. (Desenhos e protótipos do sistema)

Simular as diferentes alternativas de desenho utilizando diferentes técnicas de prototipificação 
desde as fases iniciais de desenvolvimento.

 

A prototipificação aumenta a comunicação entre a equipa de desenvolvimento e os utilizadores 
finais, funcionando como uma alternativa “barata” para explorar alternativas de desenho. 
(INTERFACES,S.D.)

 

- design multidisciplinar 

Potenciando o desenvolvimento colaborativo que beneficia do envolvimento ativo de várias 
pessoas com diferentes perspectivas e experiências. (Tomando cuidado com equipes de 
desenvolvimento muito grande).

 

A norma prevê também quatro chaves para a atividade de design “humano-centrado” (INTERFACES, 
S.D):

 

- Alocação apropriada das funções entre o sistema e o utilizador

Definição clara dos aspectos das tarefas que são suportados pelo usuário e pelo sistema - a divisão 
do trabalho deve ser baseada na apreciação das capacidades humanas.

 

- Envolvimento ativo dos utilizadores.

Utilizar pessoas que têm conhecimento real do contexto em que a aplicação vai ser utilizada, desta 
forma tirando partido de uma melhor aceitação e comprometimento do sistema.

 

- Especificar os Requisitos Organizacionais e dos Utilizadores

Os requisitos centrados nos utilizadores devem ser especificados ao mesmo tempo que os 
requisitos técnicos e funcionais. Estes incluem:

 

•        Identificação do grupo de utilizadores, ou usuários.

•        Identificação dos objetivos de desenho.

•        Indicação das prioridades apropriadas para os diferentes requisitos. 



•        Identificação dos benchmarks, ou seja, pontos de parada programada, onde o 
sistema sofrerá testes dirigidos.

•        Evidência da aceitação dos requisitos pelos diferentes parceiros.

•        Conhecimento dos diferentes requisitos estatutários e legais.

 

- Iteração das soluções de desenho

Envolvendo feedback contínuo e prematuro dos utilizadores através de técnicas de prototipificação

 

- avaliar o design em relação a requerimentos; estar envolvendo os utilizadores na avaliação do produto, 
nos teste a serem feitos, etc.

 

A única forma de confirmar que os objetivos foram atingidos e de identificar novas oportunidades para 
melhorar o desenho é através de implementação de testes centrados nos usuários. Tais testes devem 
compreender:

Desenvolvimento de um plano de testes

Recolher e analisar os dados

Reportar os resultados e recomendações para alterações

Iterar até que o desenho cumpra os objetivos

Rastrear as alterações, manutenção e follow-up.

 

      2.4 - CONCLUSÃO

 

Atualmente, para continuar competitivo no mercado, é necessário inovar, buscar novos caminhos, mudar 
paradigmas. Antigamente se achava que somente a funcionalidade dos sistemas desenvolvidos era 
garantia de um ótimo software, não se lembrando do principal, “o usuário” e, consequentemente, sua 
opinião sobre os sistemas, como estavam reagindo ao utilizá-los e qual o grau de dificuldade que 
possuíam.

 

Com o surgimento da ERGONOMIA DE SOFTWARE, que busca sanar todos os problemas encontrados 
entre a interação do usuário e computador, observou-se um grande salto na concepção, planejamento e 
desenvolvimento de aplicativos de uma forma geral, fazendo com que o usuário se sinta mais envolvido 
pelo software, tendo com isso maior conforto, tranqüilidade e principalmente um maior interesse,

 



No capítulo seguinte, serão abordadas metodologias de desenvolvimento de software utilizando técnicas 
de ergonomia voltadas para os sistemas comerciais aplicados em WEB e Corporações.

 

 

 

 

 

 

3 – TÉCNICAS DA ERGONOMIA
            

 

Como já citado no capítulo anterior, a ergonomia é uma metodologia de desenvolvimento de software 
recente, ainda pouco difundida entre os analistas e designers de sistemas, principalmente quando os 
mesmos são voltados para a Internet.  Por se tratar de uma metodologia nova, a ergonomia de software 
ainda é passível de muitas alterações e/ou até mesmo de inclusões de técnicas, como o que ocorreu com a 
norma ISO 9241 (RIBEIRO,2001) que teve que ser alterada para poder abranger o crescente estudo desta 
ciência. O objetivo deste capítulo é detalhar, dentro de cada critério ergonômico, descrito no capítulo 
anterior, quais são os procedimentos e/ou técnicas que devem ser adotados para sua utilização durante a 
concepção de um software e disponibilizar algumas perguntas relacionada a cada critério ergonômico, 
para auxiliar no desenvolvimento do aplicativo, analisando se o sistema se enquadra no critério que esta 
sendo analisado.

 

3.1 - Técnicas e Procedimentos Ergonômicos

 

A seguir serão apresentadas as principais técnicas e procedimentos ergonômicos, que estarão dispostos 
nos seguintes tópicos:  Condução, Carga de Trabalho, Controle Explícito, Adaptabilidade ,Gestão de 
Erros, Significado dos Códigos e Denominações, Homogenidade / Coerência, Compatibilidade.

 

Quando os primeiro computadores foram construídos, somente seus próprios idealizadores conseguiam 
utilizá-los plenamente, tamanha a sua complexibilidade. Com o passar dos tempos foi-se notando que os 
softwares e os próprios computadores deveriam ser utilizados por todos sem restrições. Para que isso 
pudesse se tornar realidade foi criada uma das principais técnicas da ergonomia de software: a Condução

 

3.2 - Condução:

 



A condução(LABIUTIL, S.D.) conforme já salientado, é uma técnica que se refere aos meios disponíveis 
para aconselhar, orientar, informar e conduzir o usuário na interação com o computador, fazendo com que 
o mesmo faça exatamente o que é proposto pelo aplicativo (através de mensagens, rótulos, alarmes e etc). 
Aumentando e principalmente facilitando a interação do usuário com o software, fazendo com que todos 
possam utilizá-lo, da maneira que foi proposto.

 

Este critério está subdividido em outros quatros critérios, que serão descritos a seguir:

 

3.2.1 - Presteza:

 

A Presteza (VOLPI,S.D.)engloba todos os meios utilizados para levar o usuário a realizar determinadas 
ações, como por exemplo: a ação de entrar com algum tipo de dado (nome, endereço, cep etc), ou a ação 
de escolher uma alternativa dentre várias outras, ou seja, o aplicativo tem que ser bastante claro no que 
diz respeito à ação que o usuário deve realizar naquele determinado momento.

 

A seguir, está disponível um exemplo com uma seqüência de perguntas que podem ser feitas para 
certificar se o aplicativo engloba o critério de presteza:

 

•        Os rótulos dos campos contêm um elemento específico, por exemplo: (dois pontos), para 
mostrar que neste local é um campo de entrada de dados?   

•        Todos os campos de entradas de dados ou múltiplas escolhas possuem rótulos 
identificativos? 

•        É usado um padrão para os títulos de telas, janelas e caixas de diálogo sempre 
colocando-os à esquerda ou direita, justificado, centralizado, ou no topo ? 

•        Caso em um campo de entrada de dado, o mesmo seja um caso particular, esse formato é 
descrito na tela ou em algum local de fácil acesso ao usuário, que logo que for preenche-lo 
possa notar que esse campo tem uma forma especial de preenchimento? 

•        Nos casos de gráficos apresentados no sistema, existe um título geral e rótulos para seus 
eixos? 

•        A resposta para uma solicitação de ajuda ao usuário está bem estruturada no contexto da 
ação em que o mesmo está inserido no dado momento?

•        Na ocorrência de erros, o usuário pode acessar todas as informações necessárias ao 
diagnóstico e à solução do problema?

 

Existem muitas outras perguntas que podem ser inferidas a partir das anteriores, ajudando na criação de 
um cheklist com o objetivo de aumentar a interação com o usuário e que serão mostradas no decorrer da 
apresentação dos demais critérios.



 

3.2.2 - Agrupamento / Distinção de Itens:

 

O critério Agrupamento / Distinção de Itens(LABIUTIL, S.D.) diz respeito à organização visual dos 
itens, principalmente quando são de múltiplas escolhas e/ou alternativas. É preciso saber como agrupá-los 
de tal maneira que as informações não fiquem perdidas, soltas e que sigam uma linha de raciocínio lógico. 
Em relação às múltiplas escolhas e alternativas o agrupamento fica bastante claro para facilitar a 
visualização do usuário e maior entendimento.

 Esse critério leva em conta também a localização e algumas características gráficas (por exemplo, o 
formato) para indicar as relações entre os vários itens mostrados. Ele se subdivide em outros dois 
critérios:

 

3.2.2.1 - Agrupamento / Distinção por Localização:

 

            Diz mais respeito ao posicionamento relativo dos itens, mostrando se os mesmos pertencem a uma 
mesma informação ou a uma mesma classe de dados. 

 

Adiante estão algumas perguntas que podem ajudar com relação ao critério de Agrupamento por 
localização:

 

•        As opções dentro de um painel de menu estão ordenadas segundo algum critério lógico, 
tem uma seqüência lógica?    

•        Nos agrupamentos de dados, os itens estão organizados espacialmente segundo um 
critério lógico?

•        Com relação as listas de múltiplas escolhas, as opções estão organizadas segundo 
alguma ordem lógica?

•        Os botões de comando selecionado por default (opções que já vem marcadas para 
adiantar no processo de preenchimento) estão na posição mais alta, se os botões estão 
dispostos verticalmente, ou mais à esquerda, e se os botões estão dispostos 
horizontalmente?

•        Os painéis de menus são formados a partir de um critério lógico de agrupamento de 
opções?    

 

3.2.2.2 - Agrupamento / Distinção por Formato:

 

Neste critério as características gráficas (formato, cor, etc.) que indicam se os itens pertencem ou não a 



uma mesma classe de dados, ou seja, as informações dos itens não tem grande importância, haja visto que 
não é preciso uma seqüência lógica para que os itens sejam agrupados, voltando-se mais para a beleza 
visual dos relacionamentos. Geralmente aplicativo voltado para WEB utiliza mais deste tipo de 
agrupamento.

 

Algumas perguntas para auxiliar no critério de agrupamento por formato:

•        São empregados códigos visuais para associar diferentes dados distribuídos de forma 
dispersa nas telas?

•        Os rótulos são visualmente diferentes, quanto à cor, tamanho, dos dados aos quais estão 
associados?

•        Os botões de controle, de navegação, de ajuda etc, encontram-se visualmente 
diferenciados das informações apresentadas nas telas?

•        Nas tabelas, os cabeçalhos estão diferenciados através de cores diferenciadas, ou letras 
maiores ou sublinhadas?    

 

3.2.3 - FeedBack Imediato :

 

Para toda ação existe uma reação. O critério Feedback(LABIUTIL, S.D.) demonstra a veracidade desta 
afirmação, pois para cada ação que o usuário possa fazer é preciso que o sistema tenha uma resposta, uma 
reação. Tais ações, como mostrado no item presteza, terão um feedback imediato, ou seja, uma resposta 
vinda do sistema, podendo ser uma mensagem de erro ou uma resposta de uma determinada transação 
feita no banco de dados que foi concluído com sucesso. De todo modo, uma resposta rápida deve ser 
fornecida com informações sobre a transação solicitada e seu resultado de forma clara e concisa.

 

Algumas perguntas para o critério de Feedback estão descritas a seguir:

•        Na ação de selecionar algum item de uma lista, o mesmo é realçado visualmente de 
imediato?

•        Quando uma transação feita com o banco de dados, seja ela de inclusão de algum tipo de 
informação, alteração ou até mesmo deleção, caso haja algum erro o usuário é notificado 
imediatamente que a transação não foi concluída com sucesso, ou o contrário?

•        O sistema fornece feedback (uma resposta) para todas as ações importantes que o 
usuário possa fazer?

•        O sistema fornece ao usuário informações sobre o tempo de processamentos demorados, 
para que o mesmo não fique aguardando sem saber, ou até mesmo achando que o sistema 
possa ter travado ou tido algum outro problema?

•        Quando no aplicativo é apresentado algum objeto novo como uma tela nova ou campos 
novos o sistema define o foco das ações para os objetos recém criados ou recém abertos?



 

3.2.4 - Legibilidade

 

A Legibilidade diz respeito às características lexicais (a forma visual) das informações 
apresentadas na tela, como o brilho dos caracteres, a cor de fundo da tela, a intermitência dos objetos 
piscantes, por exemplo, um gif animado ou uma frase qualquer que tenha que ser mostrada com maior 
importância (usado mais comumente em páginas da WEB), o tamanho da fonte, os espaçamentos entre as 
palavras ou até mesmo entre os campos de entradas de dados, espaçamento de parágrafo ou de linhas, 
portanto, tudo que possa dificultar ou facilitar a leitura dessa informação pelo usuário diz respeito à 
legibilidade.  Por definição, este critério não abrange mensagens de erro ou de feedback.

 

Para exemplificar, algumas perguntas deste critério estão na seqüência:

 

•        Em situações que exigem uma maior atenção, ou é preciso demarcar uma importância 
maior que os demais itens, os dados são diferenciados através do uso de cores brilhantes, 
como por exemplo, o vermelho?

•        Nas situações de alarme e nas telas de alta densidade de informação, o recurso de 
intermitência visual é empregado para salientar dados e informações de maior 
importância?

•        Todos os labels (rótulos) para entrada de dados estão com o mesmo brilho, mesma cor, 
mesmas fontes e formatos?

•        As intermitências dos objetos são correspondentes, existem alguns mais acelerados 
outros mais devagar? 

 

O estudo das cores (LACY, 1999), embora seja visto por grande parte dos engenheiros e arquitetos como 
um fator ambiental secundário na concepção dos espaços de trabalho, torna-se de fundamental 
importância para os ergonomistas à medida que contribuiu com a adequação de seu uso na ordenação e 
auxílio de orientação organizacional (principio de organização pela aplicação da cor), e para a interação e 
bem estar dos usuários, devido a sua influência psicológica.

 

A visão das cores segundo (FLOGIA, 1987), é um dos aspectos mais interessantes e debatidos da 
sensibilidade ocular, e seu estudo é utilizado nas mais diversas áreas do conhecimento, abrangendo desde 
a filosofia, a psicologia até as engenharias, e recentemente na informática na utilização da ergonomia de 
software.

 

Acredita-se que a colaboração não deve ser concebida só por características estéticas, mas que 
deve levar em consideração as diversas funções do espaço, tanto no que se refere à usabilidade, quanto 
pelas exigências psicológicas do meio onde se trabalha e dos usuários que o utilizam.

 



As cores transmitem mensagens e tendem a predispor determinados estados de humor, 
desencadeando emoções, modificando comportamentos e, por vezes, alterando o funcionamento do 
organismo.

 

Palavras chaves na descrição da percepção das cores são: matiz, saturação e claridade: Matiz é a 
proporção de cada uma das cores percebidas; vermelho, amarelo, azul e verde. Claridade é o atributo 
segundo o qual uma área aparenta emitir mais ou menos luz. Saturação é a proporção de cromo de uma 
cor em relação à sua claridade. Tais palavras devem ser bastante utilizadas para a concepção de 
interfaces, uma vez que, entendido o que estas três palavras chaves significa, sua aplicabilidade 
proporciona uma interface muito mais agradável.

 

Fazendo um paralelo entre as áreas de conhecimento, pode-se dizer, que a filosofia pesquisa os 
mecanismos de percepção da cor, enquanto a psicologia vai se ater aos efeitos que determinadas cores 
têm sobre emoções dos indivíduos. Desde muito tempo, psicólogos e mais recentemente os ergonomistas, 
verificam que em determinadas profissões, como por exemplo, na computação, o efeito psicológico  das 
cores é determinante.

A seguir, estão listados os significados mais comuns atribuído segundo (VERDUSSEN,1988) às 
cores: primárias (amarelo, vermelho e azul) e as secundárias (laranja, violeta, verde e rosa)

 

Amarelo: cor quente, estimulante, de vivacidade e luminosidade. Tem elevado índice de reflexão, 
e sugere proximidade. Se usado em excesso, pode se tornar monótono e cansativo. Boa para ambientes 
onde se exija concentração, pois atua no SNC (Sistema Nervoso Central). 

 

Vermelho: cor estimulante. Desperta entusiasmo, dinamismo, ação e violência. Dá sensação de 
calor e força, estimula os instintos naturais e sugerindo proximidade. Se usado em excesso pode irritar, 
desenvolver sentidos de intranqüilidade e despertar violência.

 

Azul: está associado na cultura ocidental, confiança, integridade, delicadeza, pureza. O azul 
escuro dá a sensação de frieza e formalidade.

 

Laranja: cor estimulante e de vitalidade. Está relacionada com ação, entusiasmo e força. Possui 
grande visibilidade, chamando atenção para pontos que devem ser destacados.

 

Violeta: em excesso torna o ambiente desestimulante e agressivo, leva a melancolia e depressão. 
Sugere muita proximidade. Assim como o vermelho, o azul escuro e o verde escuro, não se recomenda o 
uso em grandes áreas.

 

Verde: quando em tom claro transmite sensação de paz e bem estar. É uma cor que sugere 
tranqüilidade, dando a impressão de frescor, calmaria. Tons escuros desta cor tentem a deprimir.



 

Rosa: aquece, acalma e relaxa. Está ligada a fragilidade, feminilidade e delicadeza.

 

Pode-se concluir que estas cores podem ser usadas para tornar mais agradáveis ambientes de 
trabalho, ou amenizar condições menos favoráveis, como a monotonia de certas tarefas. Assim, o estado 
de ânimo, ao fim de uma jornada, dependerá em muito, da influência das cores no ambiente, fazendo com 
que a interação com o meio, no caso da informática com o software, muito mais tranqüila e produtiva.

 

3.3 – Carga de Trabalho:

 

A Carga de trabalho(LABIUTIL, S.D.), por sua vez, diz respeito a todos os elementos da interface que 
têm um papel importante na redução da carga de trabalho do usuário, agilizando suas ações com o 
sistema, adiantando tarefas que são muito comuns e corriqueiras, reduzindo a carga de conhecimento e 
percepção e aumentando a agilidade do diálogo do aplicativo às solicitações do usuário.

 

O critério Carga de Trabalho se divide em outros dois critérios:

 

3.3.1 - Brevidade:

 

Diz respeito à carga de trabalho tanto para entradas de dados quanto para saídas, ou seja, conjuntos de 
ações necessárias para se alcançar uma meta ou para concluir uma determinada ação. 

 

A brevidade tem como objetivo limitar ou reduzir a carga de trabalho de leitura e entradas, agilizando a 
interação do usuário com o aplicativo. Ou seja, quanto menos informações o usuário tiver para poder 
entrar no sistema, mais rápido e fácil ficará o aplicativo.

Este critério é subdividido em dois outros: Concisão e Ações Mínimas. 

 

3.3.1.1 - Concisão:

 

O critério Concisão diz respeito a cargas de trabalha de entradas e de saídas. Verifica se as entradas e 
saídas são claras, objetivas, e se conseqüentemente estão breve, fazendo com que o processo que o 
usuário esteja fazendo em um determinado momento fique ágil e fácil de ser manipulado e concluído.

 

Algumas perguntas estão descritas exemplificando este critério:



 

•        O sistema oferece valores default para acelerar a entrada de dados?

•        Os nomes das opções de menu são concisos, curtos mais objetivos?

•        As abreviaturas são curtas, e conseguem ser facilmente decifradas?

•        Os ícones são econômicos sob o ponto de vista do espaço nas telas?

•        As denominações são breves?

•        Na entrada de dados numéricos, o usuário é liberado do preenchimento dos zeros 
fracionários desnecessários?

•        É permitido ao usuário reaproveitar os valores definidos para entradas anteriores, 
podendo inclusive alterá-los, por exemplo, uma entrada de um código de cliente, que em 
um outro menu também use o mesmo código, não é preciso reescrevê-lo?  

 

3.3.1.2 - Ações Mínimas:

 

Esse critério diz respeito à quantidade de ações que o usuário deve efetuar para concluir uma determinada 
solicitação. O intuito do mesmo é limitar o maior número possível de passos para a realização da tarefa. 
Quanto menos passos o usuário efetuar, mais rápido e muito menos cansativo o processo fica.

 

Para auxiliar no critério de ações mínimas, algumas perguntas estão descritas a seguir:

 

•        Em formulários de entrada de dados o sistema posiciona o cursor no começo do 
primeiro campo de entrada?

•        Além do cursor do mouse o usuário tem alguma outra ferramenta para aumentar a 
agilidade no processo de preenchimento de um formulário, por exemplo, a tecla TAB?

•        A estrutura dos menus é concebida de modo a diminuir os passos necessários para a 
seleção?

•        Para realizar alguma ação qualquer, como por exemplo, a ação de salvar um arquivo, o 
usuário dispõe de vários meios para a realização desta tarefa, por exemplo, teclas de 
atalho?

 

3.3.2 – Densidade Informacional:

 

Densidade informacional, diz respeito à quantidade de informações disponíveis na tela, também 



conhecida como “poluição visual”, é justamente aquelas janelas cheias, com muitas informações, e na 
maioria das vezes desorganizadas. Portanto, quanto menos informações estiverem na tela e menos 
informações o usuário precisar guardar, mais fácil e atrativo ficará o sistema.

 

Para poder analisar se o aplicativo se enquadra no critério de densidade informacional, foram 
disponibilizadas algumas perguntas a seguir:

 

•        As telas apresentam somente os dados e informações necessárias e indispensáveis para o 
usuário executar sua tarefa?    

•        Caso uma determinada opção do menu, demanda de uma densidade informacional mais 
elevada, estas informações são agrupadas de forma clara, ou dispostas em guias separadas?

•        O sistema minimiza a necessidade do usuário lembrar dados exatos de uma tela para 
outra? 

•        Quando o sistema mostra um grande volume de informação provinda de uma consulta 
ao banco de dados e disposta em uma grid ou tabela, essa informação é disposta em uma 
ordem alfabética ou em uma outra ordem qualquer?

•        O sistema evita apresentar um grande número de janelas que podem desconcentrar ou 
sobrecarregar a memória do usuário?

•        Os painéis de menu apresentam como ativas somente as opções necessárias?  

            

3.4 – Controle Explícito:

 

O Critério Controle Explícito(VOLPI, S.D.) demonstra o controle que o usuário tem sobre as ações do 
sistema. Um sistema para interagir bem com o usuário tem que conseguir aceitar as ações que o mesmo 
deseja e reagir às ações que o usuário fornece. É muito importante que se tenha segurança no que se está 
fazendo e que a qualquer momento que por ventura se realizou alguma operação errônea, ele possa voltar 
ao ponto que inicializou.

O critério Controle Explícito se subdivide em dois critérios:

 

3.4.1 - Ações Explícitas do Usuário:

 

O critério ações explícitas do usuário refere às relações entre o processamento pelo computador e as ações 
do usuário, ou seja, o computador deve processar somente as ações solicitadas pelo usuário e apenas 
quando o mesmo faça tal solicitação. 

 



Veja a seguir algumas perguntas proveniente do critério Ações Explicitas:

 

•        O sistema posterga, ou seja, adia os processamentos até que as ações de entrada do 
usuário tenham sido completadas?

•        O sistema aguarda um comando explícito para estabelecer a ação desejada pelo usuário, 
por exemplo, o ENTER?

•        É sempre o usuário quem comanda a navegação entre os campos de um formulário?

 

3.4.2 - Controle do Usuário:

 

No critério de Controle do Usuário refere ao controle que o usuário possui no processamento do sistema, 
das transações, por exemplo, interromper, cancelar, suspender e continuar qualquer tipo de transação. 
Cada ação possível do usuário deve ser antecipada e opções apropriadas devem ser oferecidas. 

Algumas perguntas referentes ao controle do usuário:

 

•        Durante os períodos de bloqueio dos dispositivos de entrada, o sistema fornece ao 
usuário uma opção para interromper o processo que causou o bloqueio?

•        O usuário pode reiniciar uma transação a qualquer instante?

 

3.5 – Adaptabilidade:

 

Um dos grandes trunfos que um sistema pode ter, e que pode ser a grande diferença, está no critério de 
Adaptabilidade (LABIUTIL,S.D.), ou seja, a capacidade do sistema poder reagir conforme as 
necessidades e preferências dos usuários.

 

Dois sub-critérios participam da adaptabilidade:

 

3.5.1 - Flexibilidade:

 

A Flexibilidade, diz respeito à capacidade que a interface tem para adaptar as diferentes maneiras e ações 
dos usuários. Cada usuário pode personalizar a sua interface levando em consideração as exigências das 
tarefas, os seus costumes e preferências. Podendo mudar desde cores, tamanha de janela, cores de botões, 
tipo de letra dos rótulos, a cor de fundo, imagens etc. Uma infinidade de mudanças que o sistema 
disponibiliza para que o usuário se sinta a vontade para poder trabalhar da maneira que melhor convir. 



Não só da adaptabilidade da interface o critério de Flexibilidade é regido, este critério propõe que o 
usuário também possa ter maneiras diferentes à sua disposição para concluir uma certa ação.

 

Posteriormente estão algumas perguntas para poder exemplificar, e auxiliar o critério de flexibilidade:

 

•        Os usuários têm a possibilidade de modificar ou eliminar itens irrelevantes das janelas?

•        As cores tanto de fundo das janelas, quando as dos botões, dos rótulos e identificadores 
podem ser alterados ou modificados pelos usuários?

•        Valores default, podem ser personalizados pelo usuário?

 

3.5.2 - Experiência do Usuário:

 

O critério de Experiência do Usuário é muito usado para sistemas corporativos, justamente pelo falto de 
que em sistemas Corporativos tem uma noção maior do nível de experiência que os usuários possuem, em 
quanto em sistemas voltado para internet, não tem como ter uma noção precisa dos usuários que irão 
acessar os sistemas. Portanto, quando for desenvolver algum tipo de software é muito importante 
distinguir quem é o público alvo principal, para onde será desenvolvido, pois nestas circunstâncias 
descritas acima pode ser levado em consideração o nível de experiência do usuário, assim aumentando a 
performance do sistema.

 

A diante estão algumas perguntas referente ao critério de experiência do usuário:

 

•        As ações que os usuários devem tomar são compatíveis com as habilidades do usuário? 
Permitindo ações passo-a-passo para iniciantes, e para os usuários mais experientes ações 
mais objetivas e diretas?   

•        Para os usuários mais experientes, e mais hábil existem nos sistemas equivalentes no 
teclado para a seleção e execução das opções de menu?

•        Antes de confirmar a ação, o usuário experiente pode executar vários comandos para 
agilizar o processo?

 

3.6 – Gestão de Erros:

Mas até mesmo os mais experientes usuários podem errar, e por isso o critério de Gestão de Erros 
(LABIUTIL,S.D.) se torna indispensável para o desenvolvimento de qualquer sistema. É de extrema 
importância o controle e prevenção de erros causados pelos usuários, para que possa reduzir a margem de 
erros vinda do sistema, tais erros como de entradas de dados incorretos, formatos inadequados, sintaxes 
erradas, etc. podem ser precursores de um erro do aplicativo, portanto é preciso ter uma atenção 
significativa para a Gestão de Erros, e se mesmo assim eles ocorrerem que sua correção seja efetuada 



imediatamente. 

 

Três sub-critérios participam da Gestão dos Erros (WEINBERG,S.D.): a Proteção contra os erros, a 
Qualidade das mensagens de erro e a Correção dos erros. 

 

3.6.1 - Proteção Contra os Erros:

 

O critério Proteção Contra os Erros está relacionado com o mecanismo de detecção e prevenção dos erros 
vinda do usuário, e que o sistema já tem que estar preparado para uma possível ocorrência, são erros 
principalmente de entrada de dados, comandos e possíveis ações que podem, se não detectado ou 
prevenido, gerar conseqüências desastrosas e/ou não recuperáveis. 

 

As perguntas a seguir podem ajudar a verificar se o aplicativo está preparado para esse critério:

 

•        Os campos de entradas de dados, como por exemplo, data, ou números longos, já vem 
demonstrando como deve ser digitado, ou até mesmo com as máscaras (no caso de data as 
barras divisórias, e no caso de CPF ou CNPJ os pontos e hífens) para que não haja erros?

•        O sistema apresenta uma separação adequada entre áreas selecionáveis de um painel de 
menu de modo a minimizar as ativações acidentais?

•        O sistema solicita confirmação (dupla) de ações que podem gerar perdas de dados e/ou 
resultados catastróficos?  Como nos casos de inserções de dados e principalmente em 
alterações e/ou deleções?

•        Quando ocorre algum problema na entrada de dados o sistema emite sinais sonoros?

•        As teclas que possuem funções mais perigosas, que são teclas que inserem, confirma 
alterações e deleções dos sistemas, salva ou cancela transações, estão separadas e/ou 
agrupadas das demais teclas de atalho dos sistemas, para que não haja uma possível 
utilização inadequada das mesmas?

 

3.6.2 - Qualidade das Mensagens de Erro (WEINBERG,S.D.):

 

Sistemas que não geram erros, estão longe de existirem, e uma grande deficiência que se encontra 
atualmente com relação à Gestão de erros está na qualidade das mensagens de erro. É importantíssimo 
passar a informação de erro com clareza e com exatidão para o usuário, por isso deve conter na 
mensagem a sintaxe do erro, de onde originou, data e hora do ocorrido e se possível a solução do erro 
para facilitar na correção do mesmo, tanto por parte do usuário como também do desenvolvedor, ou até 
mesmo pela equipe de HelpDesk do sistema.

A seguir foram dispostas algumas perguntas relacionadas à Qualidade das Mensagens de Erro:



 

•        Quando ocorre algum erro, as mensagens estão isentas de abreviaturas e/ou códigos 
gerados pelo sistema operacional ou pelo banco de dados?

•         As mensagens de erro ajudam a resolver o problema do usuário, fornecendo com 
precisão o local e a causa específica ou provável do erro, bem como as ações que o usuário 
poderia realizar para corrigi-lo?

•         As informações mais importantes da mensagem de erro encontra-se no início e em 
destaque na mensagem ?

•        As mensagens de erro têm seu conteúdo modificado quando ocorre repetição imediata 
do mesmo erro pelo mesmo usuário, para ajudar o usuário numa outra maneira de analisar 
o erro?  

 

3.6.3 – Correção dos Erros:

 

O critério correção dos erros nada mais é, que os meios que o sistema dispõe ao usuário para permitir a 
correção dos erros, tendo como objetivo a facilidade que o usuário possa ter para refazer ou desfazer seus 
erros cometidos.

Através das perguntas que estão a seguir, pode verificar se o aplicativo encaixa no critério de Correção 
dos Erros:

•        Ações que possivelmente o usuário tenha cometido erroneamente pode ser revertida 
através de algum tipo de comando?

•        Os principais comandos de reverter ou refazer uma determinada ação, que foi efetuado 
com erro, estão bem diferenciadas?

 

•        Depois de um erro de digitação de um comando ou de dados, o usuário tem a 
possibilidade de corrigir somente a parte dos dados ou do comando que está errada?

 

3.7 – Homogeneidade / Coerência:

 

Como já citado anteriormente, a ergonomia de software tem como base principal à padronização. Existe 
padronização em praticamente tudo que se desenvolve no aplicativo, e conseqüentemente o critério de 
Homogeneidade / Coerência (LABIUTIL,S.D) faz parte desta base.

 

Este critério tem por definição fazer a consistência por todo aplicativo com relação à interface concebida, 
isso inclui os códigos, os formatos, procedimentos, denominações, cores, fontes, formas de entradas, 
imagens, ou seja, tudo no sistema tem que haver uma padronização, o sistema por completo tem que ter 



uma homogeneidade e coerência.    

 

Perguntas simples estão relacionadas a seguir para garantir se o aplicativo possui uma homogeneidade e 
coerência aceitável:

 

•        As identificações de caixas, telas, fontes, cores etc. são únicas?

•        Por exemplo, em telas que se abrem uma ou mais janelas ao mesmo tempo, as 
características mais importantes da tela principal são conservadas nas demais janelas?

•        Com relação a formulários, a posição inicial do cursor, é mantido consistente ao longo 
de todas as apresentações de formulários?

•        Teclas de atalho aciona as mesmas opções e/ou funções de uma tela para outra?

•        Os formatos de apresentação, seja de dados, de imagens, gráficos etc. são mantidos 
coerentes de uma tela para outra?

•        Em suma, as padronizações de cores, fontes, tamanho, rótulos identificadores etc. todos 
possuem a mesma padronização dentre todas as telas do sistema, assim mantendo uma 
coerência e homogeneidade no sistema?

 

3.8 – Significado dos Códigos e Denominações:

 

O critério Significado dos Códigos e Denominações (VOLPI, S.D.) Tem o objetivo de adequar as 
informações apresentadas e/ou pedida ao usuário na tela com a sua referência interna no sistema, ou seja, 
termos pouco expressivos para o usuário podem ocasionar problemas de condução, podendo levá-lo a 
selecionar uma opção errada. É preciso ter total certeza de qual ação o código irá executar referente à 
informação colocada a disposição do usuário na tela, para que não haja problemas na hora da seleção ou 
execução do comando por parte do usuário. 

 

A seguir foram disponibilizadas algumas perguntas referente ao critério significado dos códigos e 
denominações:

 

•        Os títulos das páginas, dos menus, são auto-explicativos, fazendo com que o usuário 
tenha total confiança na escolha feita? 

•        O vocabulário utilizado em todo o sistema, desde o titulo da janela, os menus, até o help 
do sistema são familiares ao usuário, evitando palavras difíceis? 

•        As abreviaturas do sistema são facilmente distinguíveis umas das outras, evitando 
confusões geradas por similaridade?    



•        As denominações dos rótulos identificadores estão de acordo com o que eles 
representam, ou com as ações que o sistema terá que tomar caso seja feita a sua escolha 
pelo usuário?    

 

3.9 – Compatibilidade:

 

A ergonomia de software não pensa somente no usuário, mas ultrapassa o limite do mesmo para também 
analisar e se adequar com o meio em que ele se encontra, para cada vez mais, trazer um maior conforto e 
facilidade possível ao principal elemento da ergonomia, o Usuário. E para que isso seja possível o critério 
de Compatibilidade (LABIUTIL,S.D) procura analisar o acordo, ou seja, a compatibilidade que possa 
existir entre o ambiente que o usuário se encontra e o sistema como um todo. 

 

Quando se trata do ambiente, refere-se realmente a tudo que esteja à volta do usuário, como por exemplo, 
o local de trabalho, os formulários e papéis que o usuário utiliza, o nível de som no ambiente, e também 
todo o fator do próprio usuário, como idade, percepção, conhecimento etc.

 

Para exemplificar este critério algumas perguntas foram colocadas a seguir:

 

•        As telas do sistema são compatíveis com o padrão do ambiente? 

•        Os formulários de preenchimento do sistema se assemelham com os formulários que o 
usuário utiliza? 

•        As cores do sistema são compatíveis com o local de Trabalho?

•        No caso do sistema emitir vozes, ou fazer alguma apresentação sonora, este é 
compatível com os ruídos do ambiente? 

•        A taxa de intermitência para elementos piscantes está entre 2 e 5 Hz, ou seja, de 2 a 5 
piscadas por segundo? 

•        Dados numéricos que demandam precisão de leitura são apresentados digitalmente?

 

Através de todos esses critérios, pode ser desenvolvido um aplicativo que se enquadra na ergonomia de 
software, tornando-o mais fácil de ser utilizado, mais agradável visualmente, bem mais organizado, 
menos cansativo e, conseqüentemente, despertando maior interesse dos usuários. 

 

3.10 – Conclusão:

 



Pode se afirmar que a beleza e a organização são fatores primordiais para aguçar a atração, a curiosidade 
e principalmente o interesse das pessoas, e a ergonomia de software é o principal instrumento de conexão 
entre tais fatores e o aplicativo. 

 

Apesar de ainda ser pouco difundido na informática, a ergonomia tem um potencial muito grande para ser 
uma ferramenta diferencial na construção de softwares. Neste capítulo foi mostrado justamente isso, 
procurando apresentar a capacidade que a ergonomia possui para aumentar cada vez mais a interação do 
homem com a máquina e, através desses critérios, (que engloba a ergonomia de software como um todo, 
de maneira objetiva, e concisa), poder ser usado como um chek list para todas as pessoas que estiverem 
interessadas em construir softwares objetivos, de fácil utilização, de uma ótima interface com o usuário, e 
principalmente, que tenha vontade de “prender” a atenção do usuário, através da qualidade da 
organização visual e padronização que a ergonomia oferece para a construção dos sistemas.

 

 

 

 

 

 

4 – ESTUDO DE CASO
 

 

Este capítulo tem como objetivo, demonstrar a importância da ergonomia de software através de um 
estudo de caso que consiste em aplicar, a um sistema já existente e que foi construído sem levar em 
consideração a importância prática de alguns procedimentos tidos como fundamentais e básicos para a 
construção de um aplicativo. Para tal, o mesmo será caracterizado antes e depois da aplicação dos 
conceitos aprendidos e uma análise comparativa entre ambos será feita, justificando as alterações com 
base nos critérios ergonômicos já vistos.

 

4.1 – Conhecendo o propósito do sistema

 

O sistema proposto para o desenvolvimento do estudo de caso nomeado Sistema de Gerenciamento de 
Vendas - S.G.V. (conforme anexo-01), foi construído com objetivo de disponibilizar produtos 
diversificados para comercialização e divulgação através da internet e facilitar a compra e venda, tanto 
para clientes como para as empresas parceiras do mesmo.

 

Em relação ao seu funcionamento e finalidade, o S.G.V. foi idealizado para ser uma “ponte” entre as 
empresas (que são os fornecedores dos produtos para o S.G.V.) e seus clientes. Dos segmentos 



disponibilizados destacam-se desde o de vestuário, ferramentas e equipamentos eletro-eletrônicos, além 
de música (CD’s em geral). Na parceria estabelecida, os desenvolvedores do sistema estariam cobrando 
uma porcentagem na venda e na disponibilização do produto na internet por um determinado período. 
Após contrato estabelecido, o sistema passaria então a fazer o gerenciamento do movimento 
periodicamente, onde seriam repassados todos os pedidos relacionados a ela sendo que a mesma se 
encarregaria da entrega e cobrança da mercadoria.

 

Uma segunda maneira de comercialização prevista para o S.G.V. seria a venda do sistema para aquelas 
empresas que desejassem fazer o seu próprio gerenciamento e estarem comercializando, diretamente, 
somente seus produtos. 

 

O aplicativo foi desenvolvido em dois módulos: um site de internet onde seriam disponibilizados todos os 
produtos, com suas descrições, características, preços, formas de pagamentos, garantia (caso houvesse), 
etc. e um módulo a ser instalado na máquina do cliente com o objetivo de gerenciar as vendas efetuadas, 
verificar as quantidades dos produtos disponíveis, verificar locais de entregas, locais de cobranças, ou 
seja: um módulo a ser instalado para fazer todo o controle das vendas efetuadas pela internet. Além do 
gerenciamento, este módulo também efetua as funções do módulo do site, caso o cliente da empresa 
esteja no local da mesma, podendo fazer o cadastramento de suas compras e dando baixa diretamente no 
sistema.

 

Em relação à aplicação voltada à internet, utilizou-se como linguagem de desenvolvimento o html e 
JavaScript. O módulo a ser instalado nas máquinas das empresas, foi desenvolvido em Delphi 5.0 com 
banco de dados Interbase 6.0 e os relatórios desenvolvidos no QuickReport do próprio Delphi. Todo o 
desenvolvimento do estudo de caso será baseado na melhoria da parte do sistema que estaria sendo 
instalada nas máquinas.

No decorrer deste capítulo a primeira versão do software estará sendo denominada de versão-1 e a 
segunda versão, já com as modificações baseadas nos critérios ergonômicos, será denominada versão-2. 
Vale ressaltar que, em relação aos objetivos e funcionamento do sistema não houve alteração da versão-1 
para a versão-2; somente a interação entre o usuário e o software foi considerada através da aplicação dos 
principais critérios de ergonomia sobre a interface da aplicação.

 

A seguir na figura 4 mostra a tela inicial do sistema na versão-1.

 



Figura 4 – Tela inicial da versão-1.

 

Observa-se que nesta tela foram utilizadas cores muito fortes, de uma tonalidade muito escura além da 
multiplicidade das mesmas: por exemplo, o azul escuro, com os links em azul claro, pode fazer com que o 
usuário force mais o sentido da visão, sem falar nos botões em laranja e seus respectivos rótulos em azul 
claro, prejudicando, diretamente e indiretamente a utilização do sistema de uma forma prolongada, 
deixando caso não foram abrangidos todos os critérios da ergonomia de software, o usuário mais cansado 
e com menos vontade de utilizá-lo.

 

Uma das primeiras alterações feita na versão-2 do sistema foi em relação às cores aplicadas, uma vez que 
são de extrema importância na construção dos softwares. Através delas é possível fazer com que o usuário 
fique menos cansado ao longo do tempo de utilização, tornando-o mais compenetrado na atividade que 
está realizando. Cores muito fortes são cansativas, podem fazer com que a atenção do usuário se disperse 
do sistema, principalmente se o usuário tiver que operá-lo por um tempo elevado. 

 

Dentre os procedimentos necessários para a escolha da mesma, destaca-se um levantamento inicial do 
tempo de exposição do usuário em relação ao aplicativo, e até mesmo o estabelecimento do perfil geral 
das pessoas que estarão utilizando, além do ambiente da empresa no qual o sistema será implantado, etc.

 

Observa-se que as cores do S.G.V. (figura 4.1) foram todas alteradas para as cores padrão do windows, 
uma vez que o S.G.V. irá ser implantado neste sistema operacional, onde a maioria dos usuários estão 
acostumados a utilizá-lo por muito tempo.

 

Nota-se, ainda, que a região onde fica o logotipo do sistema (em cinza na figura 4.0) é a única parte de 
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exibição, na tela, do link que foi acionado pelo usuário. Assim, em relação ao restante que é mostrado, 
pode-se dizer que estará ocupando muito espaço, desnecessariamente. 

 

Um dos critérios na ergonomia rege que, informações do mesmo gênero, da mesma classe e que contém 
as mesmas informações, devem ser agrupados para facilitar a condução do usuário. Considerando-se o 
que foi exposto, ainda na figura 4.1 que é a tela inicial da versão-2 do sistema, observa-se que foram 
agrupadas todas as chamadas relacionadas aos cadastros e colocados em um único link chamado 
Cadastros (figura 4.1), assim, a poluição visual foi diminuída ao mesmo tempo que a densidade de 
informações.

 

Os botões também foram modificados em suas cores e tamanhos para acompanhar a alteração da cor do 
sistema e área útil da tela.

 

Figura 4.1 – Tela inicial da versão-2.

 

Dando continuidade e utilizando do critério de agrupamento / distinção por localização, todas as demais 
informações do sistema foram re-agrupadas em 3(três) links somente (Compras, Relatórios e Cadastros), 
facilitando a diferenciação das informações desejadas e as suas obtenções mais rapidamente, abrangendo, 
inclusive, o critério chamado brevidade. 

 

Outra alteração muito importante na versão-2 do sistema foi quanto ao critério de adaptabilidade. Quanto 
maior for a adaptabilidade do sistema ao usuário mais interação o mesmo vai ter com o aplicativo. O fato 
do usuário poder mudar a interface do aplicativo (personalizá-lo) de acordo com o seu sentimento de 
bem-estar, é fundamental para que o mesmo se sinta mais confortável. Desta forma, uma modificação 
simples foi acrescentada na versão-2 (figura-4.2) para mostrar como isso pode ajudar na interação: o item 
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Preferências foi adicionado ao menu de comando, e nele está contido conforme na figura 4.2, uma opção 
chamada Minimizar botões:

 

Figura 4.2 – Exemplo de adaptabilidade.

 

Ao acionar esta opção os botões serão minimizados e os textos dos botões desaparecerão(figura 4.3). Isso 
é um pequeno exemplo, em relação ao critério de adaptabilidade que pode ser implementado para o caso 
do usuário preferir trabalhar com os botões minimizados. Dentre outras opções que poderiam ser 
disponibilizadas, destacam-se: as cores de fundo das janelas, ponteiro do mouse, cores, fontes e tamanho 
dos rótulos, bordas da janela, campos de entrada de dados, etc.
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Figura 4.3 – Botões já minimizados.

 

As figuras, a seguir. Tratam dos critérios de cargas de trabalho e gestão de erros:

 

A figura 4.4, mostra uma tela de cadastro de fornecedores da versão-1 do sistema. Nota-se, que neste 
caso, ao clicar na opção de fornecedores a tela abre carregando os dados cadastrados do primeiro 
fornecedor inserido no banco de dados, fazendo, com isso, que o usuário tenha que clicar todas as no 
botão de incluir para poder inserir um novo fornecedor, ou seja, aumentando sua carga de trabalho.

 

A primeira modificação feita em relação a este critério foi a seguinte: no momento que o usuário acionar 
a opção de cadastro de fornecedores (e as demais tela de cadastro), o mesmo já irá iniciar no modo de 
inserção conforme figura 4.5 da versão-2 do aplicativo.
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Figura 4.4 – Tela de cadastro de Fornecedores versão-1

 

Nota-se também que na figura-4.5, alguns rótulos estão diferenciado dos demais rótulos da tela, indicando 
que estes rótulos em questão são campos de entrada de dados obrigatórios, ajudando assim ao usuário 
saber quais os campos que devem ser preenchidos e quais os campos que podem ser opcionais. 

 

Esta alteração foi baseada no critério de condução (legibilidade), podendo também se expandir ao critério 
de gestão de erro, uma vez que se torna mais difícil do usuário deixar de preencher algum campo 
obrigatório, e conseqüentemente gerar um erro. 

 

Ainda com relação ao critério de gestão de erros e a condução, na versão-1 do sistema, em nenhum caso 
de alteração e/ou deleção de algum registro do banco de dados, era dado um feedback para o usuário, ou 
seja, no momento em que o mesmo acionasse a opção de gravar no banco uma alteração efetuada ou até 
mesmo no momento em que acionasse a opção de deletar um registro, o sistema não o alertava em relação 
ao procedimento, tornando o processo de alteração/deleção irreversível. 
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Figura 4.5 – Tela de cadastro de fornecedores versão-2

 

Na versão-2 do sistema, esse critério ergonômico foi implementado para que o usuário fique mais seguro 
das ações a realizar e que, caso o mesmo tenha efetuado uma ação errada tenha como revertê-la mediante 
um feedback do sistema, conforme figura 4.6:

 

Outra modificação a ser destacada em relação ao critério de carga de trabalho é mostrada na figura 4.6: o 
botão de alteração foi retirado do menu, uma vez que os registros são auto-editáveis bastando, pra isso, 
posicionar-se no campo que deseja efetuar a alteração e digitá-la. Com isso, conclui-se que aquele botão 
era desnecessário, além de estar somente aumentando a densidade informacional da tela.
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Figura 4.6 – Demonstrando o feedback no momento da deleção de um registro.

 

Uma análise mais geral do trabalho realizado sobre interface deste software-exemplo, mostra que a 
observação de critérios e procedimentos de ergonomia durante o projeto/desenvolvimento de um software 
pode ser de fundamental importância para aqueles que desejam construir aplicativos com qualidade e 
softwares que tenham uma ótima interação com os usuários, tornando os aplicativos mais agradáveis e 
mais fáceis de serem utilizado.

4.2 – Conclusão

 

Mostrar o quanto a ergonomia de software é importante para a construção e desenvolvimento de sistemas, 
foi o intuito e o principal objetivo deste capítulo. Exemplos simples e fáceis de serem assimilados foram 
feitos para mostrar os principais critérios da ergonomia de software. Através deles, pôde-se observar o 
quão fácil e importante é aumentar a capacidade de instruir e ampliar os horizontes de funcionalidades e 
usabilidades dos softwares. Trata-se de trabalhar com qualidade, garantindo mercado para o produto final.

 

A seguir, é mostrada a conclusão geral do trabalho bem como sugestões para desenvolvimentos futuros.
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5 – CONCLUSÃO
 

 

A ergonomia de software é uma ciência que estuda a relação entre o homem (usuário) e a máquina 
(computador). O mercado atualmente está muito competitivo, e para permanecer nele, é preciso buscar 
novos caminhos, ou seja, novos estudos. Até recentemente, achava-se que somente a funcionalidade do 
sistema era garantia de um software com qualidade, mas o principal foco do desenvolvimento estava 
esquecido, o “usuário”.

 

É importante ressaltar que através da beleza e organização do software, é possível aguçar a atração, a 
curiosidade e principalmente o interesse das pessoas, e a ergonomia de software é o principal instrumento 
de conexão entre tais fatores e o aplicativo. 



 

Portanto, é fundamental fazer-se destacar a capacidade que a ergonomia possui para aumentar cada vez 
mais a interação do usuário com a máquina, uma vez que, o usuário é o principal foco da construção do 
aplicativo.

 

E finalmente, espera-se mostrar através deste trabalho, que a ergonomia de software é importantíssima 
para o projeto/desenvolvimento de sistemas, poder difundir entre os desenvolvedores que é possível 
tornar o aplicativo mais interativo, e ainda mais, fazer com que este estudo possa ter continuidade 
aumentando com isso, o campo de abrangência da ergonomia expandido o estudo da ergonomia para uma 
área voltada somente às pessoas especiais, uma vez que as mesmas precisam de métodos e maneiras 
especiais para interagir com o computador.

 

E finalmente, espera-se mostrar através deste trabalho, que a ergonomia de software é importantíssima 
para o projeto/desenvolvimento de sistemas, podendo assim difundir entre os desenvolvedores que é 
possível tornar o aplicativo mais interativo, e principalmente dissiminar a importância que a ergonomia 
possui no desenvolvimento de aplicativos. 

 

A ergonomia de software num ponto pode-se dizer que foi contradizente, uma vez que, sua própria 
definição é aumentar a interação  entre o homem e a máquina sem preconceitos e sem discriminação a 
todos, mas os estudos realizados nesta monografia não foi encontrado nenhum indício de estudos da 
ergonomia voltada para “pessoas especiais”, pois pessoas que possuem algum tipo de deficiência física 
interagem com o computador de uma forma especial, portanto seria bem prudente estar desenvolvendo 
algum estudo da ergonomia de software voltada somente para tais pessoas, sendo assim uma idéia para 
desenvolvimentos futuros.
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