
Utilizando Análises para Propor 
Melhorias de Usabilidade

Câmera Fotográfica DSLR Nikon D3100



Características Preço mais acessível (menos de 2k real)

Menu para iniciantes no modo "guia"

Disparo continuo de 3 quadros por segundo

Salva em RAW

Registros em HD completo

A bateria dura muito tempo

Detecta até 35 faces

Função e efeitos de configurações de fotos

Gravação de vídeo em HD com até 10 min.

Receptor de áudio com boa captura

Vem com uma lente muito versátil de 
18-55mm

Existe uma entrada para o acessório wifi

Aceita lentes Nikon antigas



Dados do mercado
● 1999: primeiras câmeras com 

sensores de captura digital; 

● Crescimento até 2010: quando 
smartphones alcançaram um 
patamar de qualidade e praticidade, 
incorporando satisfatoriamente o 
recurso da fotografia e conseguindo 
competitividade em resolução de 
imagem e recursos (lançamento do 
iphone 4) 

Vendas de lentes intercambiáveis 1965-2015



Dados do mercado
● 2010 < Declinio das vendas das 

câmeras point-and-shoot. 

● Lentes intercambiáveis e câmeras 
DSLR, tiveram um aumento, saindo 
de seu público padrão (profissionais) 
para amadores e curiosos. 

Câmeras built-in Vs. lentes intercambiáveis 



DSLR PRA QUEM?



Público Experiente

● Utiliza como instrumento de trabalho e 
possuem infra-estrutura e equipamentos 
auxiliares;

● Uso focado em suas capacidades máximas de 
hardware e performance;

● Fiel às marcas e a longevidade do produto, por 
possuir limitações de compatibilidade com seus 
equipamentos periféricos (exemplo: lentes);

● Prezam pela durabilidade do equipamento;
● Utilizam prioritariamente os recursos manuais;
● Necessitam ter as informações de disparo e 

configuração exibidos em vários locais;
● Otimização de bateria é primordial, por isso 

quase não utilizam o ecrã digital.



● Novos usuários e entusiastas da 
fotografia

● Público proveniente de novas 
tecnologias: familiarizado com a mídia 
touchscreen e conectividade com redes 
sociais

● Procuram nas câmeras DSLR aumentar 
suas habilidades em fotografar

● Muitos desistem, ou utilizam o 
equipamento em suas funcionalidades 
automáticas, outros procuram leituras e 
tutoriais, para conseguir utilizar em 
toda sua plenitude, os recursos que o 
equipamento oferece.

Público Iniciante



Preocupações
O uso principal da câmera é pelo visor 
ocular, sendo o uso pelo ecrã digital muito 
lento;

Muitos botões e informações causam 
confusão e repulsa para novos usuários;

Existem muitas combinações de teclas para 
ativar recursos que não são intuitivos e 
claros;

Nas opções de disparo, não há uma 
identificação clara no visor o que pode ser 
editado em cada configuração de disparo;

Ícones com significados semelhantes para 
acessar diferentes recursos;

No seu menu de configuração avançadas, 
existem muitas opções e cliques 
necessários até se encontrar o que deseja.



1. Análise contextual 
de tarefas

2. Avaliação Heurística

3. Conclusões



Análise contextual
de tarefas

Teste de exploração

Think-Aloud

Entrevista livre posterior



Expectativas 
Confirmar problemas críticos;

Fazer experimentos para observar como os usuários exploram funções diversas;

Observar como o conhecimento e a experiência anterior influenciam na execução das tarefas;

Escolher que caminhos seguir para avaliação.



ID Sexo Idade Profissão Tipo de 
usuário

Frequência de 
uso

Situação

A Mulher 24 Estudante de 
Design

Experient
e

Semanalmente Party, family pictures, 
travel, experiments, for 
fun, for training

Has a DSRL 
camera - 
Nikon D 90

B Mulher 22 Estudante de 
Design

Iniciante Primeira vez Family pictures

C Homem 32 Engenheiro 
mecânico

Iniciante Primeira vez Family pictures

D Homem 62 Engenheiro 
civil

Iniciante As vezes Family pictures, travel Using “Auto” 
Mode

E Homem 37 Cientista da 
computação

Iniciante Eventualmente Party, family pictures, 
travel, 

Público



task 01
Ligar a câmera; por a máquina no 

modo de disparo "Retrato"; 

desabilitar o flash; fazer uma ou mais 

fotos.



task 02
Acessar o menu avançado e 

aplicar o efeito preto e 

branco em alguma das 

imagens da memória.



task 03
Selecionar qualquer foto e apagar.



Primeiras
impressões



task 1

01 usuário conseguiu acessar o modo solicitado 

pela função “Guide” para iniciantes

02 usuários ignoraram o 

modo de disparo 

solicitado (ou não 

compreenderam o 

enunciado)



task 1

Eles não associaram o ícone com as funções 

de edição para os disparos.

Eles nem chegaram perto de 

fazer essa combinação.



task 2

01 usuário descobriu um atalho 

não previsto.

Eles levaram muito tempo explorando 

todas as funções do menu até achar a 

categoria correta e o efeito.



task 3

Eles não apresentaram dificuldades, porém 02 deles confundiram-se e acionaram 

o botão “Ok”, o que cancela a operação.



Task User A User B User C User D User E

Ligar a câmera e colocar no 
modo retrato

16” 14” 49” * 50” * 8”

Desabilitar o flash 3’27” 2’15” ** ** 3’40”

Fazer a foto 2” 4” 1’34” 12” 6”

Aplicar efeito preto e branco 15” 1’14” 57” 3’20” 45”

Deletar uma imagem 11” 8” 5” 20” 10”

Tempos totais 4’11” 3’55” 3’25” 4’42” 4’49”

Coleta de dados

Tarefas mais críticas*   Os usuários de C e D selecionam e fizeram a foto no modo "Auto sem flash"
**  Não conseguiram executar a tarefa.



Metas de Usabilidade



Eficácia - grau de precisão e de 
abrangência obtidos pelo usuário na 
interação com o sistema visando 
atingir seus objetivos; 

Eficiência - precisão e completude com 
que os usuários atingem seus 
objetivos, em relação à quantidade de 
recursos gastos. 

Satisfação - grau de conforto e de 
reação favorável do operador no que 
se refere ao uso do sistema e 
aceitabilidade do produto.

 Princípios
  ISO 9241-11    



Facilidade de aprendizagem - o sistema deve 
ser fácil de aprender para que o usuário 
rapidamente comece operá-lo;

Eficiência - o sistema deve ser eficiente, uma 
vez que o usuário aprende a utilizá-lo, ele 
alcançará a produtividade;

Facilidade de memorização - o sistema deve 
ser fácil de lembrar, para que usuários casuais 
consigam retornar ao sistema após um período 
sem usá-lo;

Segurança - O sistema deve ter pouca 
incidência de erros, e caso os erros aconteçam 
que os usuários possam contorná-los 
facilmente.

Satisfação - o sistema deve ser agradável de 
usar, para que os utilizadores fiquem 
satisfeitos quando usá-lo.

 Princípios
  Nielsen (1993)



Resultados com os Atributos de Usabilidade
ID Atributos de Usabilidade Instrumento de Medida Níveis de desempenho 

(tempo)

Média Pior Melho
r

Dese
jáve
l

01 Aprendizagem, eficiência, 
memorização, precisão, 
satisfação

Task 01 A: ligar a câmera, 
encontrar o modo de foto 
‘Retrato’, fazer o disparo

51” 2'23" 14” 8”

02 Eficiência, eficácia, 
aprendizagem, precisão, 
memorização

Task 01 B: desabilitar o 
flash

3'07" _* 2’15” 6”

04 Eficiência, eficácia, 
precisão, memorização

Task 02: aplicar efeito 
preto e branco

1’18” 3’20” 15” 12”

05 Eficiência, precisão Task 03: deletar imagens 11” 20” 5” 3”

* Falharam ao executar a atividade.
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3. Conclusões



Avaliação Heurística
Tarefas para exploração do equipamento

Questionário com 10 heurísticas: Preocupações com o uso do sistema, 
Recomendações de melhorias e escala de severidade do problema.



Expectativas 
Indique quais problemas são mais críticos e precisam de ajustes imediatos para 

melhorar a usabilidade do dispositivo;

Proponha ideias e soluções, através de um consenso dos avaliadores.

Definir melhorias de usabilidade serão feitas.



ID Sexo Idade Ocupação Nível 

A Mulher 20 Design student Leigo

B Homem 24 Design student Leigo

C Homem 34 Public server Leigo

D Mulher 24 Design student Intermediário

E Mulher 35 Designer de interfaces 
freelancer

Advanced

Avaliadores



 Avaliação Heurística Utilizamos às 10 heurísticas propostas por 
Jakob Nielsen

1. Estética e Design Minimalista
2. Linguagem aos Usuários
3. Visibilidade e Status do Sistema
4. Consistência e Padrões
5. Reconhecimento ao invés da lembrança
6. Controle e liberdade do Usuário
7. Prevenção de erros
8. Ajudar os usuários a reconhecer, 

diagnosticar e recuperar-se de erros
9. Flexibilidade e eficiência do uso

10. Ajuda e documentação









Grau de severidade reportado nas avaliações heurísticas

Critical priority

Heurística avaliada Grau de severidade apontado pelos avaliadores

User 1 User 2 User 3 User 4 User 5

1. Estética e Design Minimalista Critical High High High Critical 

2. Linguagem aos Usuários Low High High High Medium

3. Visibilidade e Status do Sistema Low High Medium High Critical 

4. Consistência e Padrões Medium Critica X High Critical 

5. Reconhecimento ao invés da 
lembrança

Low High Low Medium Medium

6. Controle e liberdade do Usuário Low High Low Low Low

7. Prevenção de erros Low High Low Low Low

8. Ajudar os usuários a reconhecer, 
diagnosticar e recuperar-se de erros

Low High X Medium Low

9. Flexibilidade e eficiência do uso Low Medium X X Low

10. Ajuda e documentação Medium High X X Medium

*   Não responderam High priority Medium priority



Idéias e soluções
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Funções básicas utilizadas prioritariamente pelos 
usuários que ainda não se aprofundaram em seu 
funcionamento.

Muitas das percepções iniciais erradas acerca dos 
controles seriam contornadas mediante a 
memorização e aprendizado.

O produto foi pouco compreendido, e nem todos 
realizaram as tarefas com eficiência. Alguns 
reconheceram sua incapacidade em operar o 
equipamento, mas em nenhum momento 
questionaram a eficácia do produto.

Para uma melhor aceitação, o fabricante deveria 
procurar incorporar padrões recorrentes advindos de 
outras câmeras, sem prejudicar as funcionalidades 
avançadas.

 Conclusões



Na avaliação heurística foi um pouco conflitante para 
os mais experientes, já habituados ao uso, visualizar as 
dificuldades que tiveram em suas primeiras utilizações. 
Porém contribuíram com observações e impressões 
fundamentais, pois os mesmos conheciam a fundo as 
necessidades futuras destes usuários. 

Nosso trabalho findou-se na proposta de melhorias de 
usabilidade, que foram baseadas nas sugestões 
empíricas dos pesquisadores envolvidos, e embasadas 
através dos resultados obtidos nas fases de exploração 
e análise. Sua próxima etapa seria simular via 
protótipos, estas novas recomposições dos botões e 
aprimoramentos, tanto na interface física como na do 
sistema.

 Conclusões



Obrigada


