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INSTITUTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE INFORMÁTICA
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE INFORMÁTICA

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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RESUMO

Na era da sociedade da informação, a infraestrutura de comunicação conecta inúmeros

aparelhos como: televisão, celular e handhelds através da Internet permitindo a inclusão

e a troca de informações de uma forma colaborativa, facilitando a vida contemporânea e a

agilidade é um requisito nas relações da sociedade moderna. Mas esta mesma facilidade

provoca uma exponenciação de informações que tem como consequência enormes proble-

mas tais como: a ansiedade da informação, irritabilidade, ira, tensão e outros sentimentos

maléficos, implicando na desorientação do usuário que não encontra o que deseja. Dentre

as várias propostas de soluções dos problemas sistêmicos apresentados, apresenta-se a Ar-

quitetura de Informação e a Usabilidade. A Arquitetura de Informação estuda as técnicas

para facilitar a organização estrutural das informações dos mais diversos campos, a qual

examinaremos apenas as de estruturação de websites, pois estão ligadas diretamente a

Internet. A Arquitetura de Informação aplicada em um website tem como função que o

usuário seja capaz de navegar com mais tranquilidade, achar a informação que precisa e

sem se perder. Uma aplicação correta da Arquitetura de Informação e da Usabilidade é de

ampla relevância, aumentando a eficácia, eficiência e a satisfação, fazendo que os usuários

sejam capazes de atingir seus objetivos com maior facilidade. O projeto de pesquisa tem

como objetivo o levantamento bibliográfico para embasamento teórico e assim nortear as

pesquisas com os usuários do site da FIMES. Os resultados serão utilizados para dire-

cionar novas mudanças no site da FIMES, tornando-o mais acessı́vel, fácil de navegar e

amigável em consonância com a Usabilidade.

Palavras-chaves: Arquitetura de Informação, Usabilidade, Informação e Site
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1 INTRODUÇÃO

As tecnologias de informação e comunicação têm alterado substancialmente o modo

como a informação é organizada e acessada, assim como a quantidade de informação

disponı́vel. Os meios de comunicação mais conhecidos e utilizados, hoje, estão também

inseridos dentro de uma macro mı́dia, a Internet. Então, criam-se inúmeras possibilidades

de obtenção de informações: tv, rádio, jornais, revistas, bibliotecas, museus, sites e entre

outros, disponibilizados em websites. Um exemplo claro dessa crescente informação é

uma pesquisa realizada pelo site Netcraft1 sobre a quantidade de sites. A pesquisa mostra

os seguintes dados: em agosto de 2007 recebeu as respostas de 127.961.479 sites, um au-

mento de quase 2.3 milhões do último mês de julho. A Internet adicionou 12.8 milhões de

website em 2007, aproximadamente no ritmo de crescimento em 2006, quando adicionou

o recorde 30.9 milhões de sites.

O surgimento de ferramentas que permitem a construção rápida de páginas e sites -

websites na World Wide Web, culminou em aumento constante, exponencial e descontro-

lado como mostrou os dados do aumento de sites, gerando um caos informacional desse

mundo digital, onde a busca de informações relevantes e a navegação podem se tornar

uma tarefa difı́cil aos usuários.

Hoje ouvimos sobre a Web2.0 que permite que as pessoas tenham a perspectiva de

aprender coletivamente sem as amarras da hierarquia escolar. O termo Web 2.0 é utilizado

para descrever a segunda geração da World Wide Web - tendência que reforça o conceito

de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais, (Folha

1www.netcraft.com



de São Paulo on-line). A Web2.0 é:

• Colaboração: Sites exploram ao máximo a interatividade (humana e humana/sistema)

para geração de inteligência coletiva. Ex.: Wikipedia, Digg, Yahoo Perguntas e

DotSub;

• Social: Realmente construı́da pensando nas pessoas. Sites Web 2.0 promovem a

interação entre internautas. Ex.: Orkut, Myspace, Ning, Ellg, Orkut e Second Life;

• Conteúdo: Produção de conteúdo descentralizada. Usuários criam, classificam,

customizam e publicam conteúdos na Web 2.0. Internautas podem publicar conteúdos

em diferentes suportes midiáticos ( textos digitais, áudio, fotografia, vı́deo). Ex.:

Wikipedia, Yahoo Podcast, Dig, Pageflakes, Youtube e Slideshare;

• Simplicidade: A curva de aprendizagem é curta. Não é necessário saber progra-

mar para criar uma página na Internet ou para usar qualquer outro aplicativo Web

2.0. Qualquer pessoa pode utilizar as ferramentas da nova Web de forma bastante

simples. Ex.: Blogger, Jotform e Google Pages. A Internet é uma plataforma onde

programas são executados on-line. Programas tı́picos de desktop começam a surgir

na Internet como editores de textos e planilhas, programas de edição de imagem,

editores de áudio, vı́deo e entre outros. Ex.: Google Docspreadsheet, Think Free,

Picnik e Zoho;

• Folksonomia: Usuários classificam suas informações pela inserção de rótulos (tags),

o que permite recuperá-las de forma mais rápida no futuro. Ex.: Del.icio.us e Flickr.

O modo de organizar as informações sempre foi alvo de estudos e a Arquitetura da

Informação (AI) surgiu para estudar e solucionar o jeito que a informação é fixada. A Ar-

quitetura da Informação teve sua origem nos anos de 1960 por meio do desenhista gráfico

e arquiteto Richard Saul Wurman, que na tentativa de descrever como construções, trans-

portes e trabalhadores interagiam entre si no ambiente urbano, desenvolveu um maior

interesse nas maneiras como essas informações poderiam ser reunidas, organizadas e ap-

resentadas de diversas formas a públicos diversos (SARMENTO E SOUZA, 2002).

Visualizando a Arquitetura de uma maneira ampla em nosso dia-a-dia, sabemos que

ela é responsável pelo planejamento e pelas construções de estruturas em locais fı́sicos,
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como e onde será feita a entrada principal de um edifı́cio, os números de andares que

possuirá, quantos meios de acesso aos demais andares conterão: se por elevador social,

de serviço, escadas ou outras formas que atendam às necessidades de locomoção, por

exemplo, de deficientes fı́sicos. Ainda, se será um edifı́cio residencial ou comercial.

De forma paralela, é deste modo que a Arquitetura da Informação atua sobre os

websites, determinando primeiramente público e objetivos, e a forma de atingı́-los com

eficácia e eficiência. Por meio de desenhos, tenta-se traçar, pensando como um usuário,

os possı́veis caminhos que podem ser utilizados, identificando o que pode ser interessante

e o porquê, tendo sempre uma percepção sensı́vel às suas necessidades.

LATHAM (2002) aponta esse caráter multi-disciplinar ao sugerir cinco áreas chaves

para a formação do Arquiteto de Informação: organização da informação, design gráfico,

ciência da computação, Usabilidade e comunicação. A GSIS-UTA, Graduate School of

Library and Information Science at the University of Texas at Austin, ao avaliar o currı́culo

de seu curso de Arquitetura de Informação, examinou os currı́culos de seis respeitadas

universidades que oferecem cursos de especialização nessa área e encontrou, apesar das

diferenças de nomenclatura, sete áreas fundamentais para a formação do arquiteto de

informação (MORROGH, 2003). São elas:

• Sistema de Informação / Gerenciamento / Organização;

• Busca e Recuperação da Informação;

• Gerenciamento de Banco de Dados;

• Metodologia de Pesquisa / Estatı́stica;

• Interação Humano-Computador;

• Rede de Computadores;

• Gerenciamento de Projetos.

O motivo da multi-disciplinariedade da Arquitetura da Informação vem da riqueza

de aplicações que esse novo campo está encontrando na sua evolução e dos diferentes

públicos com que o arquiteto de informação se relaciona durante um projeto (DIJCK,

2003).
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O arquiteto de informação deve agir como um mediador entre cliente, usuário,

áreas de negócio, designers gráficos e programadores. Ele irá dirigir uma

grande variedade de atividades desde a análise de conteúdo até pesquisas

de focus group e modelagem de webpages. O arquiteto de informação efe-

tivo tem um arsenal de habilidades técnicas misturadas com uma eficiente

comunicação interpessoal, que coloca ele no centro de uma complexa teia

de comunicação entre diferentes visões e idéias. O arquiteto de informação

desempenha o papel de um diplomata mantendo a coesão entre os membros

do time e assegurando que o projeto permaneça no prazo e alcança seus ob-

jetivos. (EWING e colab., 2002)

Ainda, segundo Rosenfeld e Morville (1998), a Arquitetura da Informação é cons-

tituı́da por sistemas de organização, navegação, rotulagem e busca, visando a criação de

estruturas digitais que priorizam a organização descritiva, temática, representacional, vi-

sual e navegacional de informações, em consonância com o conteúdo, o contexto e o

usuário, com objetivos bem definidos, adequando assim o dimensionamento e o dire-

cionamento dos serviços e dos produtos informacionais aos usuários potenciais.

A Arquitetura da Informação visa a estruturação de informações com o fim de torná-

las disponı́veis e acessı́veis de forma mais adequada, pertinente e utilizável pelos usuários.

Como afirma Nielsen (2000, p. 15), o objetivo da Arquitetura da Informação deve ser

o de estruturar o site para espelhar as tarefas dos usuários e suas visões do espaço de

informação.

Dessa forma, analisando os sistemas da Arquitetura da Informação em módulos,

pode-se observar que o sistema de organização como um todo é responsável pela estrutu-

ração dos conteúdos que irão compor o website e é nele que terão que ser bem definidos

os critérios de disposição dos itens informacionais, observando os esquemas e/ou estru-

turas que melhor satisfaçam a necessidade do usuário sem comprometer a navegabilidade

do website, da mesma forma como ocorre em uma Unidade de Informação - Biblioteca,

onde é necessário saber a preferência ou a facilidade do usuário em localizar-se em meio

ao acervo, com uma apresentação visual de como o conteúdo informacional - acervo está

organizado.

O presente trabalho tem por objetivo mostrar a importância da aplicação da Arquite-
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tura de Informação, Usabilidade em websites, aplicado no site da FIMES (Faculdades

Integradas de Mineiros). A proposta é que o site ofereça as mesmas informações de uma

forma mais clara e organizada, facilitando seu acesso. O trabalho está dividido em:

• Capı́tulo 2: Arquitetura de Informação - Neste capı́tulo é apresentada, a ansiedade

de informação, definições e conceitos relacionados, sua importância e seus elemen-

tos como Usabilidade.

• Capı́tulo 3: Arquitetura de Informação e o Site da FIMES - Neste capı́tulo são

apresentados os questionários e seus resultados durante a fase inicial da pesquisa

de Arquitetura de Informação e Usabilidade sobre o site da FIMES. Ressaltamos as

principais questões e os prognósticos sobre cada questão.

• Capı́tulo 4: Conclusão e Trabalhos Futuros - Neste capı́tulo são apresentadas as

conclusões finais do trabalho, resultados do trabalho desenvolvido, relacionando a

teoria apresentada com a prática vivenciada.
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2 ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO

2.1 O que é Arquitetura de Informação

O eterno sentimento humano de ansiedade diante do desconhecido começa a

tomar uma forma óbvia nestes tempos em que a informação vale mais que qualquer outra

coisa. As pessoas hoje parecem sofrer porque não conseguem assimilar tudo o que é

produzido para aplacar a sede da humanidade por mais conhecimento.

Pesquisas do IDC (Information and Data) mostraram que a web terá 988 exabytes em

2010, seis vezes mais do que hoje. Os 988 exabytes é o mesmo que 988 quintilhão de

bytes (988.000.000.000.000.000.000).

Existe uma tsunami de dados que bate sobre as praias do mundo civilizado. É um

maremoto crescente de dados desconexos formado por bits e bytes, vindo em uma forma

desorganizada, descontrolada, incoerente e cacofônica, (WURMAN 1996).

Você consegue assimilar toda a informação que precisa . . . Para seus estudos? Para

seu trabalho? Para se atualizar? O excesso de informação causa a sı́ndrome da fadiga da

informação, batizada pelo psicólogo britânico Davis Lewis. É caracterizada por tensão,

irritabilidade e sentimento de abandono. Alguns dos seus efeitos são: estresse, tensão,

distúrbios de sono, problemas digestivos, dificuldade de memorização, irritabilidade e



sentimento de abandono. (ANTUNES, 1998).

Para combater este sentimento de ansiedade Richard Wurman criou, em 1976, um

novo objeto de estudo chamado de Arquitetura de Informação. Seu objetivo é organizar a

informação de forma que seus usuários possam assimilá-la com facilidade e assim tornar

o complexo mais claro.

A Arquitetura de Informação proposta por Wurman começou baseada na mı́dia im-

pressa, principalmente na produção de guias, mapas e Atlas. Ela se estendeu para os

mais diversos campos, desde imagens de radiografia até layout de museus. Porém, uma

área em que a Arquitetura de Informação encontra um campo enorme para explorar é a

organização de websites.

Considere como exemplo de Usabilidade, segundo JORDAN (1998), um produto para

ser utilizado em emergências como um extintor de incêndio. Ele deve ser de fácil manu-

seio, pois normalmente ele é utilizado em situações que o usuário está sob tensão. Cer-

tamente poderão ocorrer sérias conseqüências se o usuário tiver dificuldades ou dúvidas

de como manusear o extintor. Isto mostra que a falta de Usabilidade é considerada um

fator causador de acidentes em indústrias e meios de transporte. Dentre os diversos tipos

de problemas que podem afetar a Usabilidade de um website muitos estão relacionados

com a organização das informações. Falhas na organização dificultam a utilização de um

website porque provoca nos seus usuários confusão, frustração ou até mesmo a ira. Quan-

tas vezes um usuário não se irritou com um site só porque não conseguiu encontrar o que

precisava?

Em meados dos anos 90, com o crescimento explosivo da web, surgiram as primeiras

tentativas de aplicar os conceitos de Arquitetura de Informação no design de websites.

Louis Rosenfeld e Peter Morville foram os pioneiros. Fundaram a primeira empresa a

trabalhar exclusivamente com Arquitetura de Informação na web (Argus Associates) e

lançaram o primeiro livro sobre o assunto (Information Architecture for WWW) também

chamado de “urso polar”. Logo diversas agências web, como por exemplo: Sapient, Sci-

ent, Viant, Agency.com, IXL, marchFIRST, Rare Medium, Zefer, Luminant e Razorfish,

começaram a adotar a Arquitetura de Informação como uma disciplina essencial para o

design de websites surgindo um novo profissional no mundo da Internet, o arquiteto de

informação.
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Existem várias definições de Arquitetura de Informação, todas com o mesmo objetivo,

que é o de atender as necessidades de informação dos usuários. Conforme mostram:

“Arquitetura de Informação é a arte e a ciência de estruturar e organizar ambientes

de informação para ajudar as pessoas a satisfazerem suas necessidades de informação de

forma efetiva”, (TOUB, 2000).

“Arquitetura de Informação é a fundação para um ótimo web design. Ela é o esquema

do site em cima do qual todos os outros aspectos são construı́dos forma, função, metáfora,

navegação e interface, interação e design visual”, (SHIPLE, 2001).

“O principal trabalho de um arquiteto de informação é organizar a informação de

um website para que seus usuários possam encontrar coisas e alcançar seus objetivos”,

(DIJCK, 2003).

Inúmeras são as definições de Arquitetura da Informação, porém o conceito que,

provavelmente, deu origem à expressão ao juntar ‘Arquitetura’ e ‘Informação’, que pode

ser definida como a prática de preceitos da arquitetura aplicadas num dado conjunto de

informações.

Por fim o livro do urso polar (ROSENFELD e MORVILLE, 2002) une todos esses

conceitos e define Arquitetura de Informação como:

1. A combinação dos esquemas de organização, rotulação e navegação dentro de um

sistema de informação;

2. O design estrutural do espaço informacional para facilitar a completude das tarefas

e o acesso intuitivo ao conteúdo;

3. A arte e a ciência de estruturar e classificar websites e intranets para ajudar as pes-

soas a encontrar e gerenciar informação;

4. Uma disciplina emergente e uma comunidade de prática focada em trazer princı́pios

do design e arquitetura ao espaço digital.

Segundo ROSENFELD e MORVILLE (2002), a Arquitetura de Informação busca

compreender e atender a três dimensões de variáveis para organizar a informação, como

mostra a figura 2.1. A primeira dimensão são os usuários, suas necessidades, hábitos
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e comportamentos. A segunda dimensão são as caracterı́sticas do conteúdo que será a-

presentado (volume, formato, estrutura, governança, dinamismo e etc.). Por fim a terceira

dimensão são as especificidades do contexto de uso do sistema de informação (objetivos

do website, cultura e polı́tica da empresa, restrições tecnológicas, localização e etc.). O

papel do arquiteto é conseguir balanceá-lo para que a informação certa seja acessada pela

pessoa certa no momento certo.

Figura 2.1: Três dimensões (ROSENFELD e MORVILLE, 2002)

Existem várias definições para Arquitetura da Informação, mas há um ponto em co-

mum nessas definições, no qual os autores enfatizam que a Arquitetura da Informação é

utilizada para estruturar dados, utilizando métodos ou mapas com elementos para organi-

zar as informações de forma prioritária, isto é, Arquitetura de Informação são diretrizes

para elaborar uma estrutura informacional consistente. Os autores também abordam a

organização dos dados com o objetivo de facilitar o caminho para o usuário chegar até a

informação.

2.2 Importância da Arquitetura de Informação

Cada vez mais se faz necessário que os websites tenham uma boa Arquitetura de

Informação, facilitando seu acesso e fazendo com que o usuário encontre seus objetivos
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de forma mais rápida, sem se perder.

Com cerca de 10 milhões de websites na Web em janeiro de 2000 (...), os

usuários nunca tiveram tantas opções. Por que devem desperdiçar seu tempo

em websites confusos, lentos ou que não satisfaçam às suas necessidades?

Realmente, por quê? Como resultado dessa quantidade esmagadora de opções

e facilidade de ir para outros websites, os usuários da Web demonstram uma

notável impaciência e insistência na gratificação instantânea. Se não con-

seguirem descobrir como usar um website em aproximadamente um minuto,

concluem que não vale a pena gastar seu tempo. E saem.(NIELSEN, 2000,

pág. 10)

Alguns sites onde não encontramos a informação que precisamos, podem causar

sérios problemas, como estes exemplos: uma seção com um rótulo confuso num web-

site de referências médicas pode impedir o médico de encontrar uma nova pesquisa que

salvará a vida de alguém. Um website de uma universidade mal organizado desencoraja

um estudante pobre que pode pensar que não existem ajudas financeiras para estudar lá, e

uma loja virtual confusa resulta em perda de vendas, (WODTKE, 2003).

A organização das informações é um dos principais problemas que afeta o uso dos

websites. Pesquisas do NIELSEN NORMAN GROUP (2001) apontam que 27% das

causas de insucesso das vendas de um website de comércio eletrônico ocorrem porque o

usuário simplesmente não consegue encontrar o item que procura.

MORVILLE (2004), cita que a Arquitetura de Informação afeta diretamente os custos

de encontrar uma informação e de não encontrá-la, os custos de construção e manutenção

dos websites, os custos de treinamentos de funcionários e até a valorização da marca.

Por fim, a tabela 2.1, resume os resultados de uma pesquisa da VIVIDENCE RE-

SEARCH (2001) realizada com 69 websites sobre seus problemas mais comuns, mostra

a importância da Arquitetura de Informação. Nota-se que a Arquitetura de Informação

de websites é responsável por cinco dos sete grandes problemas mais comuns nos web-

sites: resultados de busca mal organizados, Arquitetura de Informação pobre, home-page

desorganizada, rótulos confusos e navegação inconsistente.
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Tabela 2.1: Problemas mais comuns nos websites
Problema % Como afeta o usuário

Resultados de buscas mal organizados 53 Frustração

Perda de tempo

Arquitetura de Informação pobre 32 Confusão

Caminhos sem saı́das

Uso excessivo dos botões voltar e avançar no browser

Força o usuário a usar mecanismo de busca

Performance lenta 32 Interrupção constante na experiência de compra

Frustração

Home-Page desorganizada 27 Cria desinteresse

Perda de tempo

Rótulos confusos 25 Confusão

Erros

Uso excessivo dos botões voltar e avançar no browser

Força o usuário a usar mecanismo de busca

Processo de registro invasivo 25 Usuários são apenas números

Visitante se sente ressentido

Perda de tempo e esforço para entrar com os dados

Navegação inconsistente 13 Caminhos ineficientes

Força o usuário a usar mecanismo de busca

Perda da estabilidade percebida

Funcionalidades úteis não são encontradas
Fonte: VIVIDENCE RESEARCH, 2001.

18



2.2.1 Usabilidade

Entende-se por Usabilidade a combinação das seguintes caracterı́sticas orientadas

ao usuário: fácil de aprender, alta velocidade na execução das tarefas, baixa taxa de erros,

subjetiva satisfação e retenção do usuário com o tempo, ou seja, facilidade de lembrar

como realizar uma tarefa após algum tempo, (Heemamm, 1997).

ISO (International Organization for Standardization - Organização Internacional para

Normalização) é uma federação mundial de órgãos nacionais de normalização, que tem

por objetivo preparar e emitir normas técnicas. A ISO está sediada em Genebra/ Suı́ça e

foi criada em 1946 por 25 paı́ses, com base na BS 5750 - norma Britânica. Seu objetivo é

fornecer referências internacionais para regular obrigações contratuais entre fornecedores

e compradores, centradas na garantia de manutenção e de uniformidade da qualidade do

produto, através de Sistemas da Qualidade de alto nı́vel. Ela certifica: garantia de quali-

dade, confiança e adequação às necessidades do cliente

Dias (2003), aponta Usabilidade como o termo técnico usado para referenciar a quali-

dade de uso de uma interface. A norma ISO 9241 define Usabilidade como ‘efectividade’,

eficiência e satisfação com que os usuários atingem os seus objetivos num determinado

sistema.

Nota-se, que o termo Usabilidade pode ser entendido como a maior satisfação do

usuário em relação à Interação Humano-Computador (IHC). Desse modo, observa-se o

envolvimento da interação entre o ser humano e os sistemas tecnológicos através de uma

interface percebendo que, quanto mais intuitiva for essa interface aos seus usuários, maior

será a produtividade destes em suas tarefas do dia-a-dia e quanto menos adequada for a

interface, menor será a produtividade, maior será o tempo gasto na realização das tarefas

e pior será a impressão resultante.

Ao falar sobre a norma ISO 9241-11, JORDAN (1998) detalha cada um dos seus três

aspectos fundamentais da Usabilidade:
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Eficácia: refere-se à extensão com que um objetivo é alcançado e a distinção entre

uma tarefa bem-sucedida ou não (fato do usuário conseguir completar a tarefa);

Eficiência: refere-se à quantidade de esforço necessário para alcançar um objetivo ou

uma tarefa. Quanto menor este esforço, maior será a eficiência. É importante lembrar que

o esforço pode ser medido, por exemplo, em termos do tempo utilizado para completar a

tarefa, ou em termos da quantidade de erros cometidos pelos usuários antes de completar

a tarefa;

Satisfação: refere-se ao nı́vel de conforto que os usuários sentem ao utilizar um pro-

duto e o quanto este produto é aceito pelos usuários em termos de alcance de objetivos.

Este aspecto da Usabilidade é mais subjetivo que a eficácia e eficiência, tornando-se bem

mais difı́cil de ser medido. Mas isso não significa que o critério de satisfação seja menos

importante que os outros dois primeiros. Ao utilizar uma interface especı́fica, como por

exemplo, o nı́vel de satisfação dos usuários, este pode não estar relacionado diretamente

aos nı́veis de eficácia e eficiência com que completam as suas tarefas, mas questões como

o look and feel desta interface podem representar um importante papel para eles. Geral-

mente, a satisfação é considerada como um aspecto importante dos produtos de uso vol-

untário, ou seja, aqueles que os consumidores não precisam utilizar, caso não considerem

os mesmos satisfatórios. De fato, a Usabilidade é um aspecto que os consumidores es-

peram de um produto hoje em dia. A falta de Usabilidade, hoje, é vista como uma fonte

de descontentamento e insatisfação entre os consumidores de produtos.

Outros atributos estão associados à Usabilidade. Cada software busca enfatizar os

atributos mais importantes para seus usuários. Cinco atributos da Usabilidade (NIELSEN,

1993) são:

1. Facilidade de aprendizagem: Capacidade de começar a interagir rapidamente com

o sistema logo na primeira vez;

2. Eficiência de uso: Grau de produtividade depois de ter aprendido a utilizar o sis-

tema;

3. Facilidade de memorização: Retenção significa atraso, retardamento e demora, ou

seja, ao voltar a utilizar o sistema após certo tempo não precisa aprendê-lo nova-

mente;
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4. Baixa taxa de erros: Medida do quanto o usuário pode ser induzido ao erro pelo

sistema e o quanto pode se recuperar do mesmo;

5. Satisfação subjetiva: O quanto o usuário se sente feliz de estar utilizando o sistema.

A Usabilidade atua para ressaltar a importância de se pensar nas pessoas que estão do

outro lado do monitor e na reação das mesmas diante da utilização dos sistemas. Uma das

formas de se tentar garantir a Usabilidade de um produto é através da realização de testes

de Usabilidade ao longo do processo de desenvolvimento.

2.3 Componentes da Arquitetura de Informação

ROSENFELD e MORVILLE (2002), dividem a Arquitetura de Informação de

um website em quatro grandes sistemas interdependentes, cada um composto por regras

próprias e aplicações. Juntos eles reúnem todos os elementos de interação do usuário

com o ambiente informacional do website e servem de modelo para organizar o trabalho

do arquiteto. São eles:

• Sistema de Organização (Organization System): Define o agrupamento e a categori-

zação de todo o conteúdo informacional;

• Sistema de Navegação (Navegation System): Especifica as maneiras de navegar, de

se mover pelo espaço informacional e hipertextual;

• Sistema de Rotulação (Labeling System): Estabelece as formas de representação e

apresentação da informação, definindo signos para cada elemento informativo;

• Sistema de Busca (Search System): Determina as perguntas que o usuário poderá

fazer e o conjunto de respostas que irá obter.

Juntos, os sistemas de organização, de navegação e de rotulação fornecem os ele-

mentos necessários para o usuário executar a navegação pelas categorias e reúnem os
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principais elementos de interação do usuário. Esses três sistemas formam a imagem do

sistema, que cria o modelo mental do funcionamento do website (Figura 2.2). Alterar

esses sistemas envolve a reorganização, reclassificação e readequação de todo o conteúdo,

além de que obriga o usuário a reaprender a utilizar o website. O sistema de busca, ao

contrário, pode ser visto como uma peça modular, que se encaixa a qualquer momento

no website. Essa modularidade é tão evidente que diversos websites de busca, como o

Google (www.google.com) e Yahoo! (www.yahoo.com.br), possuem serviços e tutoriais

mostrando como utilizá-los para criar o sistema de busca em qualquer website. Além

disso, efetuar ajustes no sistema de busca pós-projeto é relativamente simples e barato

quando comparado com os outros três sistemas, sendo inclusive uma prática recomen-

dada para melhorar a sua Usabilidade, (ROSENFELD e MORVILLE, 2002).

Figura 2.2: Elementos de interação do usuário com o ambiente informacional

Fonte: Marcório, 2007.
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2.3.1 Sistema de Organização

Um website, como qualquer outro sistema de informação, precisa que as suas

informações estejam organizadas para que o usuário consiga encontrar facilmente o que

deseja. Websites desorganizados são verdadeiros jogos de caça-palavras que obrigam o

usuário a encontrar a informação que deseja no meio da bagunça causando-lhe frustração

e irritação. Ao acessar um website, o usuário quer resolver seus problemas, alcançar seus

objetivos e concluir suas tarefas. Não quer ser desafiado por um jogo de passatempo. O

sistema de organização é o componente da Arquitetura de Informação que tem por função

definir as regras de classificação e ordenação das informações que serão apresentadas e

aplicá-las categorizando1 todos os conteúdos oferecidos (ROSENFELD e MORVILLE,

2002). Seu principal desafio é organizar a informação de forma a torná-la facilmente

compreensı́vel e que ajude o usuário a encontrar o que precisa para atingir seu objetivo.

2.3.2 Sistema de Navegação

Estar perdido, seja no mundo virtual, seja no mundo real, é uma sensação angus-

tiante. ROSENFELD e MORVILLE (2002), afirmam que o sentimento de estar perdido é

associado à confusão, frustração, insegurança, ira e medo. Um sistema de navegação mal

projetado afeta a Usabilidade do website porque não orienta o usuário no caminho que

precisa seguir para alcançar seus objetivos, causando-lhe o sentimento de estar perdido.

Dessa forma, o sistema de navegação de um website tem duas funções básicas: indicar

ao usuário a sua localização e mostrar o caminho correto que precisa seguir para chegar

ao seu destino. NIELSEN (2000), confirma estas duas funções do sistema de navegação

1Categorizar, ou classificar, é agrupar entidades (objetos, idéias, ações, etc.) por semelhança.
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e afirma que, para exercê-las, existem perguntas fundamentais que esse sistema precisa

responder a todo instante para o usuário: “Onde estou?”, “Onde estive”, “Aonde posso

ir?” e “Como votar?”.

Uma das formas através das quais a navegação pode contrabalancear o sentimento de

“perdido no espaço” inerente à web é mostrando onde estou em um esquema da mesma

forma que um indicador “Você está aqui” no mapa de um shopping center - ou um parque

nacional, (KRUG, 2006).

FLEMING (1999), afirma que não existe uma receita simples para se elaborar um

sistema de navegação. Porém, essa autora cita uma lista de dez princı́pios básicos obser-

vados em websites com sistemas de navegação de qualidade, são eles:

• Fácil de aprender: O sistema de navegação precisa ser fácil de aprender porque se os

usuários perderem muito tempo para entender como utilizá-lo, eles irão abandonar

o site;

• Ser consistente: Os usuários, após compreenderem como o sistema de navegação

funciona, passam a confiar nele. Um sistema consistente permite que o usuário

tenha previsibilidade sobre como será a resposta do sistema antes de executar a

ação;

• Prover feedback: O usuário espera que o sistema reaja a cada ação que executar

sobre a sua interface porque é através dessas reações que o usuário consegue avaliar

se o sistema executou a ação com sucesso. Por isso, o sistema de navegação precisa

sempre dar feedback mostrando-lhe sua posição espacial;

• Presente de diferentes formas conforme o contexto: Para decidir seus movimentos

o usuário precisa ver as possı́veis rotas. Ser contextualizado é apresentar para o

usuário as rotas que lhe interessam conforme o ponto em que se encontra no sis-

tema;

• Oferecer alternativas: Usuários diferentes possuem diferentes estratégias de nave-

gação. O sistema de navegação precisa ser capaz de atender a esses diferentes

comportamentos;

• Economizar ações e tempo de utilização: Navegações longas causam frustração no

24



usuário. Por isso, o sistema de navegação precisa sempre manter as rotas curtas e

oferecer atalhos, especialmente para usuários experientes;

• Apresentar mensagens visuais claras e no momento adequado: O sistema de navegação

precisa ter um visual claro e que guie o usuário em detrimento da estética;

• Possuir rótulos compreensı́veis: O sistema de navegação precisa usar rótulos claros,

sem ambigüidade, na linguagem do usuário e consistentes com as informações apre-

sentadas;

• Estar em sintonia com o propósito do site: A abordagem do sistema de navegação

depende muito dos objetivos do website e das experiências do usuário, assim o

design do sistema de navegação deve auxiliar o usuário a seguir esses objetivos;

• Suportar os objetivos e comportamentos do usuário: O sistema de navegação pre-

cisa auxiliar os usuários a executarem suas tarefas da forma que estão acostumados

a fazê-las.

Nota-se nesses princı́pios de FLEMING, a preocupação de que o sistema de navegação

reflita os objetivos, as experiências e comportamentos do usuário, o que reforça a preocu-

pação em se seguir uma abordagem de design centrado no usuário ao projetar esse sistema.

2.3.3 Sistema de Rotulação

Quem já passou o carnaval na Bahia atrás dos seus famosos trios elétricos e ouviu essa

frase inúmeras vezes, (Figura 2.3). Mas o que ela significa? Antes de lhe atribuir qualquer

interpretação maliciosa, vale conhecer um pouco melhor o “dialeto local”. Segundo o

Dicionário de Baianês (LARIÚ, 1992) vara é um pão de sal de 200g e cacetinho é um pão

de sal pequeno, de apenas 50g. Assim, a frase sugere apenas uma simples medida para

evitar desperdı́cios!
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Figura 2.3: Se não agüenta a vara, peça cacetinho! (Carnaval da Bahia)

Porém, na Arquitetura de Informação de um website, formas criativas como essas

tendem a ser especialmente prejudiciais à Usabilidade. Um rótulo ou um ı́cone ambı́guo

causa erros de interpretação e todo o trabalho efetuado na elaboração do sistema de

organização e navegação pode se perder simplesmente porque o arquiteto utilizou rótulos

que o usuário não compreende.

O sistema de rotulação é provavelmente a tarefa mais difı́cil em um projeto de Ar-

quitetura de Informação.

Projetar rótulos eficientes é talvez o aspecto mais difı́cil da Arquitetura de

Informação. A lı́ngua é simplesmente tão ambı́gua que você sempre sente

que pode melhorar um label. Sempre existem sinônimos e homônimos para

se preocupar e diferentes contextos influenciam nosso entendimento sobre o

que um termo em particular significa. (ROSENFELD e MORVILLE, 2002,

pág. 92)

O objetivo de um rótulo2 é comunicar o conceito eficientemente, ou seja, comu-

nicar o conceito sem ocupar muito espaço na página e sem demandar muito esforço

2Rótulo ou termo (em inglês utiliza-se a palavra label) é um sı́mbolo lingüı́stico utilizado para represen-

tar um conceito.
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cognitivo do usuário para compreendê-lo. Nos websites os rótulos são empregados nos

tı́tulos de páginas, nas opções do sistema de navegação, nos links contextualizados den-

tro das páginas e nos meta-dados utilizados na indexação das páginas para o sistema de

busca,(ROSENFELD e MORVILLE, 2002).

Algumas das dificuldades no projeto de rótulos:

• Utilizar a mesma linguagem do usuário: Um usuário comum normalmente vive em

um ambiente diferente do arquiteto, que o leva a conviver com gı́rias, expressões

técnicas e até dialetos diferentes;

• Superar a ausência de feedback: Numa conversa, nós seres humanos dispomos de

uma infinidade de recursos de feedback que nos auxiliam, em tempo real, a veri-

ficar se nossas mensagens estão sendo compreendidas (gestos, entonação de voz ,

perguntas e etc.);

• Ser consistente: A consistência é talvez a diretriz mais importante da Usabilidade.

Ela permite que o usuário preveja o comportamento do sistema e assim facilita a

sua aprendizagem. Por exemplo: O usuário quer acessar a aba livros, na hora que

ele pressionar aparece uma página de eletrônicos;

• Estreite o escopo: Quanto mais focado um website estiver em seu público-alvo,

contexto e conteúdo, mais fácil será definir seus rótulos. Caso o website tenha de

atender vários públicos-alvos ou cobrir assuntos diferentes pode-se optar por criar

sub-sites com escopo estreito.

2.3.4 Sistema de Busca

O sistema de busca é o componente da Arquitetura de Informação responsável por

determinar as perguntas que o usuário pode fazer e o conjunto de respostas que irá obter.

Sua função é implementar o mecanismo de busca do website que complementa o sistema
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de navegação. É interessante que seja empregado um sistema de busca interno em web-

sites que possuem grande volume de informações, facilitando a localização das mesmas

pelo usuário. Straioto (2002), aponta outros elementos citados na literatura por Rodrigues

(1998), Nielsen (1998), Gaffney (2001) e Cleveland (1999) que devem ser considerados

na construção de sites acadêmico-cientı́ficos para Internet, considerando a interação do

usuário ou público-alvo e sua forma subjetiva de utilização do sistema. Conteúdo infor-

macional e Usabilidade são elementos relacionados com a qualidade da Arquitetura da

Informação do site, proporcionando ao usuário informações objetivas e claras, enquanto

o item tipos de documentos diz respeito à estruturação e apresentação das informações,

podendo também ser considerado um elemento da Arquitetura da Informação.

Conteúdo das informações deve-se levar em conta a objetividade, a navegabilidade

e a visibilidade. A objetividade implica utilizar uma linguagem que auxilie no acesso

rápido e eficiente à informação; a navegabilidade é responsável por fazer o usuário recu-

perar rapidamente a mesma; a visibilidade é a organização visual das informações no site,

observando-se o uso adequado de recursos tecnológicos.
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3 AI E O SITE DA FIMES

Neste capı́tulo apresentamos os resultados obtidos nos testes de campo da fase ini-

cial da pesquisa. Os questionários foram desenvolvidos de acordo com a ótica da Ar-

quitetura de Informação e da Usabilidade abordada nos cápitulos anteriores. Através dos

questionários levantamos os valores quantitativos e qualitativos a respeito dos quatro sis-

temas constituintes da Arquitetura de Informação. Além da apresentação dos resultados

avaliamos os seus valores e a semântica dos mesmos.

Na metodologia proposta por ROSENFELD e MORVILLE (2002), a etapa de Pesquisa

inicia o projeto de Arquitetura de Informação e tem por objetivo entender completa e de-

talhadamente o problema a ser resolvido e definir o escopo e as restrições do projeto. É o

momento em que o trio usuário, conteúdo e contexto é cuidadosamente estudado para se

determinar todas as restrições que o website precisa atender. A função dessa etapa é “obter

um entendimento de alto nı́vel dos objetivos e do contexto de negócio, da Arquitetura de

Informação existente, do conteúdo e da audiência futura”, (ROSENFELD e MORVILLE,

2002).

A página da FIMES teve origem em 2001, com um layout simples e sem muitas

pretensões mas, com o crescimento da web e da Institução, logo o site da FIMES tornou-

se o principal meio de divulção. Em 2005 houve uma crı́tica muito forte ao layout das

páginas da FIMES, pois estava desatualizada, com um visual antigo e sem identidade.

Logo no inı́cio de 2005 o DEINFO (Departamento de Informática) assumiu a tarefa de

restruturá-la completamente. O resultado veio no final de 2005, (Figura 3.1), com um

modelo mais atual do layout e agradando a maioria dos internautas. Em 2006, (Figura



3.2), com o objetivo de anualmente atualizar o visual do site o trabalho anterior serviu

de modelo para o atual utilizado em 2007. Apesar de uma melhoria visual claramente

aparente, (Figura 3.3), ainda existe uma lacuna enorme no quesito Usabilidade.

Figura 3.1: Layout do site em 2005

Fonte: Grupo de Desenvolvimento-DEINFO, 2007.

Figura 3.2: Layout do site em 2006

Fonte: Grupo de Desenvolvimento-DEINFO, 2007.
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Figura 3.3: Layout do site em 2007

Fonte: Grupo de Desenvolvimento-DEINFO, 2007.
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3.1 Metodologias

O questionário foi requisitado pelo DEINFO ao INDEP (Instituto de Dados Es-

tatı́sticos e de Pesquisas Sócio-Econômica) e aplicado no perı́odo 06/08/07 até 21/09/07,

os resultados apresentados são parciais, apesar da pesquisa ter finalizado, o INDEP não

forneceu o resultado completo. O objetivo especı́fico da pesquisa foi coletar informações

a respeito do site da FIMES para subsidiar futuras alterações no mesmo. A delimitação

espacial da pesquisa foi somente dentro da própria FIMES com 239 acadêmicos, dezoito

porcento (18%). O questionário foi respondido pelo próprio entrevistado durante uma

abordagem na Instituição. O agrupamento dos dados foi realizado através do recurso

tabela dinâmica do EXCEL, parte integrante do OFFICE 2000.

O questionário foi dividido em quato etapas. A primeira etapa teve a intenção de

pesquisar respectivamente o usuário, a sua função, acadêmico, professor ou funcionário

técnico administrativo. Na segunda etapa a função era saber a opinião quanto aos er-

ros apresentados pelo sistema, se a tarefa conseguiu ser executada. Na terceira etapa o

propósito era saber a opinião quanto às interfaces apresentadas no site. E por último, era

quanto à aprendizagem do usuário do site da FIMES, se é fácil ou não utilizar o site.

No segundo instante do levantamento de dados, no dia 19/10/07, no laboratório de

Ciências Contábeis, Sistemas de Informação da FIMES e no local de trabalho dos fun-

cionários, foi aplicado o teste de Usabilidade. O público alvo consistiu de: acadêmicos,

professores e funcionários técnicos-administrativos. O foco do teste foi no sistema de

navegação, busca, rotulação e organização. A delimitação espacial do teste foi somente

na Instituição e com total de 12 pessoas, sendo 4 professores, cinco porcento (5%) na

quantidade dos professores, 4 acadêmicos, zero vı́rgula três porcento (0,3%) na quanti-

dade dos acadêmicos e 4 funcionários técnicos-administrativos, quatro porcento (4%) na

quantidade dos funcionários técnicos-administrativos. O número escolhido de entrevis-

tados é baseado em um estudo realizado por Tom Landauer e Jakob Nielsen (NIELSEN,

2000), onde eles explicam que para se obter resultados satisfatórios em um teste de usabil-

idade são necessários apenas 5 informantes. Esta quantidade é suficiente para descobrir a

quantidade de problemas envolvendo a Usabilidade. Outro trabalho baseado nesta quan-
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tidade de informantes é o estudo de (MONTEIRO, 2000), onde foi adotada uma posição

similar a de Nielsen, citando que são necessários no mı́nimo cinco informantes para que a

maioria dos problemas envolvendo Usabilidade possam ser revelados. Foi dado uma rota

para cada pessoa e cronometrado o tempo para execução da tarefa.

3.2 Questionários e Perguntas

Nesta subseção apresentaremos uma sequência de perguntas do questionário (A ANEXO),

algumas foram utilizadas para o próprio DEINFO em suas atividades administrativas, e

as apresentadas logo adiante foram selecionadas com a finalidade nas premissas de AI

(sistema de navegação, busca, rotulação e organização) e Usabilidade.

Foi questionado na segunda pergunta de acordo com o questionário (A ANEXO)

(Figura 3.4): “Qual a página que você mais visita no site da FIMES?”. Esta pergunta foi

um questionamento aberto, sem induzir a lembrança de nenhuma página existente, assim,

ela própria não iria sugestionar a reposta. A razão desta questão é o levantamento de todas

as páginas mais lembradas.

Figura 3.4: Qual a página que você mais visita no site da FIMES?

Fonte: INDEP, 2007.
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O resultado foi: Com trinta e sete porcento (37%) a página de notas-online foi que

recebeu mais destaque, esta página faz parte do sub-domı́nio do site da FIMES, o domı́nio

academico.fimes.edu.br. A seguinte página oferece diversos serviços acadêmicos que

poderiam somente ser encontrados na secretaria da FIMES como: atualização dos dados

cadastrais, emissão de notas e faltas e etc. Concluı́mos que o que o usuário procura no

site são principalmente páginas que oferecem alguns serviços associados à sua atividade.

Na quinta pergunta, segundo (A ANEXO): “O que você mudaria ou o que falta no site

da FIMES?”. Esta pergunta deixamos para os acadêmicos darem sua opinião. A resposta

que prevaleceu foi retirar a página de introdução e o que falta é uma biblioteca digital.

Tivemos duas folhas de respostas, respostas diversificadas e algumas totalmente fora do

escopo da pergunta. Então, percebemos a imaturidade do usuário em sugerir novidades,

ficando isso a cargo da sensibilidade do Grupo de Desenvolvimento da FIMES.

Na nona pergunta, conforme (A ANEXO) (Figura 3.5): “O uso do site depende do

nı́vel de experiência do usuário?”. Esperamos saber a experiência do usuário no quesito

navegabilidade. Com setenta e quatro porcento (74%) dos acadêmicos disseram não, isso

mostra que a navegação no site não é um problema de treinamento ou aprendizagem.

Figura 3.5: O uso do site depende do nı́vel de experiência do usuário?

Fonte: INDEP, 2007.

Na décima pergunta, segundo (A ANEXO) (Figura 3.6): “Quanto a velocidade do

carregamento do site da FIMES?”. Nesta pergunta nosso objetivo foi verificar se o usuário
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acha que a página é rápida para carregar ou se demora muito.

Figura 3.6: Quanto a velocidade do carregamento do site da FIMES?

Fonte: INDEP, 2007.

Com trinta e sete porcento (37%) disseram que é razoável a velocidade do carrega-

mento e vinte e quatro porcento (24%) disseram ser boa. Finalizamos que o carregamento

do site da FIMES, não afeta o usuário, deixando irritado, o que é uma consequência de

uma má Usabilidade.

Na décima primeira pergunta, no questionário (A ANEXO) (Figura 3.7): “O site

apresenta telas de mensagens de erros, quando ocorre um erro?”. Com esta pergunta

temos uma noção se o usuário percebe se há alguma mensagem de erro quando ocore.

Figura 3.7: O site apresenta telas de mensagens de erros, quando um erro ocorre?

Fonte: INDEP, 2007.
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O resultado mostra que cinquenta e seis porcento (56%) dos usuários marcaram que

algumas vezes aparece telas de mensagens de erros. Então devemos ter uma atenção

maior nos erros que podem ocorrer com qualquer evento. Manter um feedback do site

com o usuário é sempre importante, tanto para ele quanto para o próprio desenvolvedor.

Na décima quinta pergunta, segundo (A ANEXO) (Figura 3.8): “O acesso às páginas

do site da FIMES de seu interesse fica de fácil acesso? Em relação à quantidade de

clicks”. O intuito é perceber se o usuário sabe por onde está navegando, se ele se perde

e se e quantidade de clicks até chegar onde ele quer. Se ultrapassar a quantidade de seis

clicks fica claro que Usabilidade não foi atingida e merece ser investigada.

Figura 3.8: O acesso às páginas do site da FIMES de seu interesse fica de fácil acesso?

Fonte: INDEP, 2007.

Trinta e nove por cento (39%) disseram que para chegar ao destino que desejam pre-

cisou pressionar de 2 a 4 cliques. O que consideramos normal para qualquer busca de

informação no site da FIMES.

Na décima sétima pergunta, de acordo com (A ANEXO) (Figura 3.9): “Quanto à

informação do site?”, deixamos esta questão de multipla escolha, para que o usuário es-

colhesse como é a organização. O alvo desta pergunta é o sistema de organização de AI,

se o usuário tem facilidade em encontrar a informação e, se a informação está organizada

adequadamente.
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Figura 3.9: Quanto a organização da informação?

Fonte: INDEP, 2007.

Segundo a (Figura 3.9) com cinquenta e nove porcento (59%) os usuários disseram

que a organização da informação é clara, ou seja, que não há dificuldade em entendê-

la. Porém, no teste de Usabilidade (B ANEXO) observamos uma contradição com estes

dados. O teste de Usabilidade aplicado consistiu numa tarefa prática a ser executada pelo

entrevistado. Neste teste os entrevistados não tiveram um bom desempenho, mostrando-

se confusos. Então, ingnoramos o primeiro teste, relevando o teste prático e observamos

a importância de multi-testes para contra-prova.

Na vigésima quarta pergunta, do questionário (A ANEXO) (Figura 3.10): “O texto

apresentado dá margem à interpretações ambı́guas (erradas)?”. O foco dessa pergunta foi

no sistema de rotulação. Como já falamos que a própria lı́ngua é ambı́gua, aqui iremos

ter a certeza se no site existe informação ambı́gua.
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Figura 3.10: O texto apresentado dá margem a interpretações ambı́guas?

Fonte: INDEP, 2007.

Com trinta e seis porcento (36%) as respostas tiveram pontuações iguais que foram:

Nunca e algumas vezes. Mas comparando com o teste de Usabilidade, algumas pes-

soas tiveram dificuldade em encontrar alguma informação, causada pela ambiguidade nos

rótulos. Comprovado no teste de Usabilidade (B ANEXO), rótulos ambı́guos causam

confusão na hora de buscar uma informação.

Trazer o usuário para o centro das decisões do projeto é a proposta das abordagens de

Arquitetura de Informação e Usabilidade. Daı́ a importância de pesquisar esse grupo de

variáveis.
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4 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A pesquisa teve como objetivos os seguintes pontos: estudar referências teóricas

em Arquitetura de Informação; modelo de aplicação dos conceitos de Arquitetura de

Informação, Usabilidade no site investigado; levantar as principais queixas, opiniões e

sugestões dos usuários do referido site; identificar e listar métodos e técnicas de pesquisa

e efetuar levantamento de dados; identificar, descrever, analisar e classificar os perfis

dos usuários finais do site avaliado, segundo as premissas teóricas da Arquitetura de

Informação.

O resultado aponta para a necessidade de reconfiguração técnica do site. O site deve

proteger a reputação da organização (FIMES), ainda que os problemas encontrados não

representem “catástrofes” de Usabilidade ou não impeçam a utilização do site. O efeito

acumulado de vários pequenos problemas de Usabilidade e AI são o que dificultam a

localização dos itens.

O questionário foi aplicado usando uma técnica não muito adequada, após coletarem

(INDEP) os dados observamos que o modelo utilizado não foi um dos meios mais válidos

para se obter dados de Usabilidade de um site. Entretanto, esse modelo deve ser melho-

rado com respostas de múltipla escolha ou um questionário online, de forma compacta

e resumida, adequado ao melhor estilo cognitivo dos usuários, já que alguns entrevista-

dos reclamaram de sua extensão e dificuldade. Observamos que o público entrevistado,

acadêmico, tem uma imaturidade em expressar o que ele realmente precisa no site. E

o que ele precisa são serviços. Segundo as respostas obtidas sobre o tempo de carraga-

mento, percebemos que este dado é muito relativo pois a largura de banda de Internet na
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FIMES é alta, bem maior se comparada com a largura de banda disponı́vel para acesso

domiciliar. Então não podemos ter dados confiáveis em relação a esta questão.

Com a AI e os conceitos de Usabilidade aplicados no site resultarão no aumento do

uso do website, na credibilidade da Instituição e na satisfação dos usuários. A Instituição

vai adotar a metodologia para a reestruturação de seu website, cumprindo seu papel edu-

cacional e futuramente será amadurecida a idéia de Usabilidade. Este trabalho servirá de

molde para guiar futuras renovações no site. Após a realização deste trabalho, concluiu-se

que a Arquitetura de Informação é de grande importância na elaboração de um website, fa-

cilitando a utilização do site pelo usuário, fazendo com que este alcance seu objetivo com

mais rapidez e clareza. Comprovamos que, para chegar em uma determinada informação,

a quantidade de click é normal, mas com a atualização constante das páginas estará cada

vez mais de acordo com a Usabilidade, diminuirá ainda mais a quantidade de click. Na

área de desenvolvimento de sites tem muito que investir, como teste de Usabilidade que

hoje não é barato, pois ter qualidade é uma questão de sobrevivência para um site. Ter

foco no cliente, usuário, é o fator primordial para o sucesso de ambos, sites e usuários.

Com este trabalho mostramos que é factı́vel e eminente o descontrole da informação

e dos usuários de um website se nenhuma técnica cientı́fica for aplicada, expomos através

do site da FIMES sua evolução de design gráfico em prejuı́zo da organização das infor-

mações, navegabilidade e rotulação, tendo como consequência uma desorientação dos

usuários que não encontram o que desejam.

4.1 Trabalhos Futuros

Como recomendação para futuras pesquisas visando resultados práticos, sugere-se

um trabalho mais aprofundado neste assunto, sempre envolvendo o usuário final. Uma

pesquisa com o usuário em relação às quatro etapas da AI e com o teste de Usabili-

dade poderá ser realizada, auxiliando na evolução e criação de novos softwares, website e

mudanças nos mesmos.

A respeito do Sistema de Organização terá que definir o agrupamento e a categorização
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de todo o conteúdo informacional. Na página principal agrupar as informações de acordo

com cada cargo. Por exemplo: curso de SisRes, Normativa de Material Pedagógico, cabe

ao uso dos professores. O programa FIES, é interessante deixar na página principal, colo-

car na área do acadêmico para que os msaibam que existem programas de auxı́lio.

No Sistema de Navegação especificar as maneiras de navegar, de se mover pelo

espaço informacional e hipertextual. Sempre colocar em todas as páginas onde o usuário

passou, ou seja as rotas. Por exemplo: Você está aqui: FIMES > Acadêmico>. A

melhor forma de indicar rotas é através de setas(>), pois parece ser mais satisfatório e

auto-evidente provavelmente porque ele sugira visualmente um movimento para a frente

através dos nı́veis.

Sistema de Rotulação estabelece as formas de representação e de apresentação da

informação, definindo signos para cada elemento informativo. Deixar rótulos de maneira

mais fácil para o usuário entender, utilizar linguagem do próprio usuário e sem ambi-

guidades. Por exemplo: o rótulo Graduação, talvez seja melhor mudar para Institutos.

Sistema de Busca determina as perguntas que o usuário poderá fazer e o conjunto de

respostas que irá obter. A caixa de busca deverá ser deixada no topo da página. Sempre

especificando onde clicar para buscar.

Outros pontos gerais para trabalhos futuros sobre o desenvolvimento do site da FIMES

são:

• Deixar claro e no topo da página questões de acessibilidade, por exemplo: usar

teclas de acesso em navegadores diferentes. Entrar no webmail na página principal,

tendo seu próprio campo de login, diminuindo assim a quantidade de clicks;

• Informações de pessoas responsáveis por cada setor ou evento, deixando nome e

email. Por exemplo: email do diretor da secretaria, coordenador de cursos. Para

melhor entrar em contato;

• Diminuir o tamanho da página para que possa ser mais fácil encontrar a informação,

menus, assim não tendo que utilizar a barra de rolagem. Nos menus evitar gifs

para melhor visualização e despoluição da página. Não há necessidade de gifs,

pois o usuário dentro e fora da Instituição talvez não saberá identificá-lo como um

logotipo;
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• Verificar as mensagens de erro e feedback do site com o usuário, fazendo que auxi-

liem o mesmo. Tomar cuidado com mensagens, se estão sendo claras e sendo com-

preendidas (gestos, entonação de voz perguntas e etc.);

• Retirar a página introdutória;

• Inserir um mapa da Instituição, como chegar;

• Inserir um mapa do site.
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A ANEXO - Questionário

Identificação do entrevistado: ( )Acadêmico ( )Professor ( )Funcionário Técnico Ad-

ministrativo

1. Em média, qual o tempo que você usa/navega na internet diariamente?

( )Menos de 2 horas - ( )Entre 2 a 5 horas - ( )Entre 5 a 10 horas - ( )Mais de 10

horas

2. Qual a página que você mais visita no site da FIMES?

3. Quantas horas você acessa a internet?(Frequência)

( )Hora - ( )Diariamente - ( )Semanalmente - ( )Mensalmente - ( )Anualmente

4. Você participa da construção do site?

( )Sim, como? ( )Não, qual o motivo?

5. O que você mudaria ou o que falta no site da FIMES?

6. Você identifica o site com o perfil da instituição?

( )Sim ( )Não.O que falta?

7. A velocidade de resposta, do site da FIMES, durante a realização das tarefas:

( )Muito lenta - ( )Lenta - ( )Razoável - ( )Boa - ( )Excelente

8. O site da FIMES avisa sobre possı́veis problemas (instabilidade)?

( )Muito lentamente - ( )Lentamente - ( )Razoávelmente - ( )Boa - ( )Excelente
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9. O uso do site da FIMES depende do nı́vel de experiência do usuário?

( )Não - ( )Sim - ( )Pouco - ( )Tem que ser muito Experiene

10. Quanto a velocidade do carregamento do site da FIMES?

( )Muito lenta - ( )Lenta - ( )Razoável - ( )Boa - ( )Excelente

Nesta parte do questionário queremos saber a sua opinião quanto aos erros

apresentados pelo sistema, se a tarefa conseguiu ser executada, etc.

11. O site da FIMES apresenta telas de mensagens de erros, quando um erro acontece?

( )Nunca - ( )Algumas vezes - ( )Sempre - ( )Não ocorrem erros

12. As mensagens de erro ajudam a solucionar o problema?

( )Nunca - ( )Algumas vezes - ( )Sempre - ( )Não ocorrem erros

13. Quanto ao texto, as mensagens de erro são:

( )Confusas - ( )Complicadas - ( )Claras - ( )Muito clara - ( )Não recordo

14. Você utiliza o recurso Fale-conosco ao ter problemas no site da FIMES?

( )Nunca - ( )Algumas vezes - ( )Sempre - ( )Não ocorrem erros

15. O acesso às páginas do site da FIMES de seu interesse fica de fácil acesso?(em

relação aos cliques, você clica muito até chegar ao destino)

( )1-2 clicks - ( )2-4 clicks - ( )4-6 clicks - ( )Mais de 6 clicks

16. Existe no site uma forma fácil de entrar em contato com a FIMES (telefones, email,

endereço)?

( )Sim - ( )Não

Nesta parte do questionário queremos saber a sua opinião quanto ás interfaces

apresentadas no site. No caso do site da FIMES.

17. Quanto a organização da informação?

( )Confusa - ( )Complicada - ( )Clara - ( )Muito clara

18. O uso dos termos utilizados no site da FIMES é:

( )Confusa - ( )Complicada - ( )Clara - ( )Muito clara
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19. O site da FIMES informa o usuário sobre o que está acontecendo? (por ex: que a

execução está em andamento.)

( )Nunca - ( )Algumas vezes - ( )Sempre

20. Quanto aos realces (ı́cones, cores, letras, negrito) na tela:

( )Discretos - ( )Normais - ( )Um pouco em demasia - ( )Exagerado

21. Das cores abaixo, quais você consegue lembrar que compõem o site da FIMES?

( )Branco ( )Azul ( )Verde ( )Vermelho ( )Alaranjado

( )Cinza ( )Roxo ( )Marrom ( )Lilás

22. A página inicial do site é dividida em 4 partes. Você consegue lembrar do conteúdo

de cada uma delas?

Esqueda:

Superior:

Inferior:

Central:

23. As páginas apresentam erros ortográficos e gramaticais?

( )Sem erros - ( )Poucos erros - ( )Muitos erros - ( )Em algumas páginas especı́ficas

24. O texto apresentado dá margem a interpretações ambı́guas (erradas)?

( )Nunca - ( )Algumas vezes - ( )Sempre - ( )Em algumas páginas especı́ficas

25. Você acha interessante ter propaganda no site da FIMES?

( )Sim - ( )Às vezes - ( )Não

26. Você clica no banners do site da FIMES

( )Sempre - ( )Somente quando algum me interessa - ( )Nunca - ( )Nunca presto

atenção nelas

27. A página da FIMES tem informações atuais?

( )Sim - ( )Não
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Nesta parte do questionário queremos saber a sua opinião quanto ao seu apren-

dizado, se foi fácil ou não utilizar o site, se é fácil encontrar as informações ou

realizar as tarefas, etc.

28. Utilizar (navegar) o site é:

( )Impossı́vel - ( )Difı́cil - ( )Fácil - ( )Excelente

29. Se você ficasse algum tempo sem utilizar o site da FIMES, na próxima vez que

fosse navegar por ele seria...

( )Impossı́vel - ( )Difı́cil - ( )Fácil - ( )Excelente

30. Quais destes serviços tem a disposição dos alunos?

( )Rematrı́cula ( )Dados cadastrais ( )Notas

( )Matrı́cula ( )Grade Curricular ( )Informações Financeiras

( )Faltas ( )Docentes ( )Site de Debate

( )Sites dos professores ( )Agenda de Aula

( )Comprovante de Matrı́cula ( )Troca de Senha

31. Marque com um X qual a frequência de visita em relação ao site da FIMES:
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Categoria Diariamente Semanalmente Mensalmente Bimestral Anualmente Não acesso

Notas online

Notı́cias

Jornal-FIMES

Webmail

Acadêmicos

Vestibular

SisRes

Outro:

32. Cite três pontos que você considerou positivos no site.

33. Cite três pontos que você considerou negativos no site.

52



B ANEXO - Teste de Usabilidade

1. Qual seu Grupo:

( )Acadêmico ( )Professor ( )Funcionário Técnico Administrativo

2. Rota: Menu BUSCA

Tempo:

3. Rota: Normativa Material Pedagógico

Tempo:

4. Rota:Institutos dos cursos

Tempo:

5. Rota: Email dos professores

Tempo:

6. Rota: Documentos de monografia, estágio...

Tempo:

7. Rota: Lista de ramais

Tempo:
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