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Sumário: O presente projeto trata da continuação de um trabalho de alguns anos, voltado
para os estudos a respeito das metodologias de usabilidade e segurança aplicadas em
produtos de consumo. A etapa de pesquisa em questão foi voltada para a coleta de
resultados provenientes da prática, contando com a colaboração de diversos designers.
Dado tal processo, tivemos diversas conclusões, dentre as quais destacamos as
relacionadas a pontos positivos e negativos presentes em tais metodologias e métodos.
Essas conclusões são imprescindíveis, pois a partir delas, futuramente poderá ser possível
elaborar técnicas que sejam menos sujeitas a falhas.
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INTRODUÇÃO
Conforme sabemos, o atual cenário de consumo é muito exigente no que diz respeito a
qualidade dos produtos. Os usuários estão cada vez mais opinativos quanto a um
determinado artefato, além dos inúmeros concorrentes que todo setor encontra. Frente a tal
problema, muitas empresas buscam no design a solução, por meio da aplicação de
metodologias e métodos que venham a contribuir no campo de inovação. Um desses
parâmetros de inovação é a usabilidade e a segurança que transmite ao usuário, onde
quanto mais fácil parecer e for de ser usado, mais consumidores irão adquirir.
Existe uma grande variedade de metodologias e métodos, muitas delas com objetivos mais
específicos e outras mais gerais, mas o que sabemos é que nenhuma delas é absoluta. Há
metodologias de geração de alternativas de projeto, há metodologias de avaliação de
usabilidade e há metodologias de avaliação de segurança, mas todas elas podem e muitas
vezes até devem se comunicar entre elas com o objetivo de angariar os melhores resultados
a um determinado projeto. Contudo, a indefinição de objetivos que muitas dessas técnicas
não carregam por si mesmas podem vir a ser um problema se não forem bem geridas,
tornando o projeto longo e cansativo devido a inserção de novas etapas como
complemento.
Tendo em vista tais problemáticas, o presente projeto visa realizar um estudo com base na
prática dessas metodologias. Com a prática, vivemos a pesquisa e então podemos comparar
com maior clareza os dados coletados, gerando melhores resultados. Para tal, contamos
também com a opinião de designers voluntários com as mais diferentes experiências,
enriquecendo assim os resultados de nossa pesquisa.
MATERIAIS E MÉTODOS
A princípio, utilizamos apenas a pesquisa bibliográfica, visando a fundamentação de uma
base teórica, que viria a, posteriormente, auxiliar na execução das demais etapas do projeto
no geral. Essa pesquisa bibliográfica foi realizada por intermédio de artigos científicos,
nacionais e internacionais, a respeito do tema e de áreas afins. Ao todo, cerca de cinquenta
artigos foram utilizados para gerar a base teórica de nossa pesquisa, se tornando
imprescindível para as etapas seguintes.

Em sequência, realizamos a parte prática da pesquisa do projeto, no qual dividimos
em duas etapas: a primeira, onde eu e os demais participantes do projeto avaliávamos por
nós mesmos as técnicas e a segunda, onde contávamos com a participação de outros
designers com suas opiniões e experiências sobre as mesmas. Na primeira ocasião, nós
aplicamos algumas técnicas e também utilizamos de nosso repertório, relatando
experiências anteriores, para gerar uma comparação entre elas. Já na segunda ocasião,
utilizamos entrevistas semiestruturadas para criar um debate com os voluntários, o que
resultou numa situação em que eles cederam uma boa quantidade de respostas relevantes
Consequentemente a isso, foi feita uma síntese de todas as avaliações, cujo
conteúdo deverá ser utilizado para dar andamento a pesquisa e facilitar a execução de
objetivos futuros.
RESULTADOS
Apontamos que nossos resultados têm sido até então satisfatórios no decorrer do
projeto, sendo divididos em duas partes, a relacionada a pesquisa teórica e a relacionada a
pesquisa prática. Ambos possuem igual importância na pesquisa, pois servirão de principal
base para os próximos passos do projeto, servindo como argumento para a nossa proposta
de solução, resultante do objetivo.
No que diz respeito a pesquisa teórica, os resultados foram, a princípio,
direcionados aos principais conceitos, com foco nos conceitos de metodologias e os
elementos que as compõem, como é o caso dos modelos. Com estes conceitos
determinantes, também foram angariados dados a respeito das técnicas mais utilizadas na
área, sejam elas de geração de alternativas como também de avaliação de usabilidade e
segurança. Essas técnicas foram coletadas objetivando servir de referência direta para a
avaliação prática.
Já na avaliação prática, além da execução de algumas das técnicas, também foi feita
uma entrevista semiestruturada com vários designers voluntários, que expuseram suas
opiniões quanto a estrutura e a eficácia das técnicas, gerando opiniões determinantes para a
discussão de resultados. A comparação entre os argumentos gerou métricas que podem vir
a compor o objetivo do projeto em sua totalidade.
Apesar dos resultados interessantes, cabe ainda uma avaliação mais precisa,
visando enriquecer os nossos argumentos e gerar um parecer mais preciso para o nosso
projeto.
DISCUSSÃO
Frente aos resultados, é de se admirar o rumo que as opiniões tomaram,
principalmente as que dizem respeito a estrutura das técnicas avaliadas. Os temas
relacionados a gestão de um projeto, ou de um grupo de pessoas, são, para mim, os que
mais chamam atenção, visto que são imprescindíveis para que o trabalho flua
confortavelmente, evitando prejuízos nos resultados.
Nesse ponto, vimos uma dualidade de opiniões que rende um debate interessante a
respeito da gestão das técnicas. De um lado, temos a dificuldade de gerir grandes grupos,
com pessoas com as mais diversas personalidades. Por outro, temos a necessidade da troca
de conhecimentos, algo fundamental para criar argumentos que servirão de alicerce para o
objetivo alcançado pela aplicação da técnica. Em ambos os casos, é de se esperar um bom
controle da situação para evitar problemas a respeito.
Sobre a qualidade das metodologias e a sua eficiência em atingir um objetivo, cabe
dizer que, apesar de não existir técnica absoluta ou ideal para todo e qualquer tipo de
situação, elas demonstram utilidade em algum determinado momento de seu uso. Frente tal
premissa, cabe ao responsável pela gestão do projeto aferir o quanto aquela atividade é

importante, se ela vai prejudicar o projeto de alguma forma, se vai servir de complemento,
dentre outras situações que pode ocasionar.
Além desses dois pontos, alguns outros foram encontrados que podem ser passíveis
de estudos para essas técnicas, porém esses são mais determinantes em minha opinião, por
lidar diretamente com a qualidade da técnica e com o lado mais pessoal de suas aplicações.
Trabalhando com qualidade nesses quesitos, s conclusões a respeito serão mais aptas ao
objetivo desejado.
CONCLUSÕES
Com o termino dessa etapa da pesquisa, tiramos conclusões determinantes para o
desenvolvimento do conceito de metodologias de avaliação de usabilidade e segurança de
artefatos de consumo. Vale salientar que o projeto não se resume apenas nesse ora
presente, mas sim em um maior, que já vem de anos e que tem por objetivo criar uma nova
proposta de técnica, mas apta para as situações ligadas a segurança dos usuários.
A princípio, cabe deixar claro que acreditamos que o trabalho em equipe durante a
aplicação de uma metodologia em um projeto é determinante, para se ter mais troca de
experiências e gerar debates relevantes. Contudo, é possível que a limitação de membros
seja uma solução viável para os problemas em relação a gestão da atividade. A presença de
um usuário experiente, um usuário novo e um avaliador, talvez seja o mínimo aceitável
para a situação.
Quanto a estrutura, é de se pensar que, quando uma técnica está presente durante
todo o processo de criação de um produto, talvez os seus resultados sejam mais certeiros,
prevenindo erros que aconteceriam se utilizar várias técnicas de forma isolada, como o
atraso de cronograma por exemplo. Uma solução possível seria a criação ou adaptação de
uma metodologia que acompanhe a geração de um produto e que de preferência seja de
fácil gestão para evitar desgaste físicos.
Conforme dito no começo, este é um projeto com objetivos a longo prazo, cabendo
mais estudos para que sejam feitas mais conclusões, eliminando pontas soltas e reunindo
bons argumentos para os resultados. As conclusões já apresentadas são pontos iniciais, que
já mostram muito a respeito das metodologias de avaliação de usabilidade e segurança de
produtos, sendo então imprescindíveis para nós.
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