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RESUMO

Esta dissertação tem por objetivo realizar uma segmentação entre alguns
sites de comércio eletrônico em função da facilidade de uso, sob a ótica do idoso. A
análise foi conduzida por meio da utilização do método de Escalonamento
Multidimensional (MDS) uma técnica de análise multivariada, aplicada sobre uma
amostra constituída por dez idosos internautas. Como instrumento de mensuração,
adotou-se a aplicação de quatro escalas contínuas, cada uma correspondendo a um
atributo de usabilidade, segundo o modelo adaptado a partir das orientações
sugeridas pelo estudo realizado por Nielsen Norman Group (2002). Aplicou-se o
Escalonamento Multidimensional ALSCAL, obtendo-se mapas perceptuais nos quais
os objetos avaliados apresentaram-se como pontos no espaço, sendo que as
distâncias entre dois pontos indicaram o grau de “semelhança” percebida entre dois
sites pelos consumidores, possibilitando, através da interpretação das dimensões do
mapa resultante, entender quais critérios foram utilizados pelos consumidores na
percepção dos diferentes objetos.
Ao final, concluiu-se haver similaridades observáveis entre alguns sites em
relação aos atributos de usabilidade em certas dimensões específicas e que o MDS
é adequado para segmentar sites de comércio eletrônico. A pesquisa constatou
ainda, sobre a importância como fator diferencial para as empresas, em se manter
em conformidade com as orientações atinentes a aplicação da usabilidade em
projetos de interfaces gráficas de sites de comércio eletrônico com foco no público
idoso e na utilização do método MDS como ferramenta auxiliar à tomada de
decisões,

proporcionando

a

compreensão

acerca

dos

sentimentos

dos

consumidores em relação a um produto ou serviço.

Palavras-chave: Comércio eletrônico. Escalonamento multidimensional ALSCAL.
Idoso internauta. Usabilidade.

ABSTRACT

This thesis aims to achieve a segmentation of e-commerce sites according to
ease of use is, from the perspective of the elderly. The analysis was conducted by
using the method of Multidimensional Scaling (MDS), a multivariate analysis
technique, applied on a sample of ten elderly people. As a measurement instrument
four continuous scales were adapted, each corresponding to one attribute of
usability, according to the model adapted from the guidelines suggested by Nielsen
Norman Group (2002) study. The ALSCAL Multidimensional Scaling was used,
obtaining perceptual maps in which the objects were evaluated as points in space,
and the distances between two points indicate the degree of "similarity" between two
sites perceived by consumers, making it possible, through the interpretation of the
dimensions of the resulting map, to understand what criteria were used by
consumers in the perception of different objects. At the end, it was concluded that
similarities can be observed between some sites regarding the attributes of usability
in certain dimensions and that the MDS is appropriate to target e-commerce sites.
The survey also found out that it is important for companies having a differential
factor to remain in compliance with the usability guidelines for implementation of
GUIs (Graphical User Interfaces) in e-commerce sites with a focus on the elderly
public. Using the MDS method as auxiliary tool for decision making provides a better
understanding about the feelings of consumers towards a product or service.

Keywords: Electronic commerce. Multidimensional Scaling ALSCAL. Elderly.
Usability.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTO E PROBLEMÁTICA

O crescimento da população de idosos, em números absolutos e relativos, é
um fenômeno mundial e está ocorrendo a um nível sem precedentes. Em 1950,
eram cerca de 204 milhões de idosos no mundo e, já em 1998, quase cinco décadas
depois, este contingente alcançava 579 milhões de pessoas, um crescimento de
quase 8 milhões de pessoas idosas por ano. As projeções indicam que, em 2050, a
população idosa será de 1.9 milhões de pessoas, montante equivalente à população
infantil de 0 a 14 anos de idade (ANDREWS, 2000, p. 247).
Com relação ao envelhecimento populacional brasileiro, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2008), o aumento gradativo da
população de 60 anos ou mais de idade no Brasil nos últimos anos indica que o País
se

encontra

em

processo

de

envelhecimento

populacional.

O

Centro

Latinoamericano y Caribeño de Demografia - CELADE, órgão da Comisión
Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, das Nações Unidas, classifica
o envelhecimento brasileiro como um processo moderadamente avançado.
A população brasileira, no período de 1997 a 2007, apresentou um
crescimento relativo da ordem de 21,6%. É interessante notar que o incremento do
contingente de 60 anos ou mais de idade foi bem mais acelerado: 47,8%. O
segmento populacional de 80 anos ou mais de idade possui um valor ainda superior,
86,1% (IBGE, 2008). Em 2007 a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) revelou a existência no País de quase 20 milhões de idosos com 60 anos ou
mais, representando 10,5% do total da população (IBGE, 2007).
O envelhecimento da população brasileira é reflexo do aumento da
expectativa de vida, devido ao avanço no campo da saúde e à redução da taxa de
natalidade. A vida média ao nascer, entre 1997 e 2007, cresceu 3,4 anos, com as
mulheres em situação bem mais favorável que a dos homens (73,2 para 76,5 anos,
no caso das mulheres, e 65,5 para 69,0 anos, para os homens). Estima-se que em
2020 só para a população com mais de 80 anos no País, deva chegar a quatro
milhões de pessoas (IBGE, 2008).
Em 1940, a vida média do brasileiro mal atingia os 50 anos de idade (45,5
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anos). Os avanços da medicina e as melhorias nas condições gerais de vida da
população repercutiram no sentido de elevar a expectativa de vida ao nascer, tanto
que, 40 anos mais tarde, este indicador elevou-se em 17 anos (62,6 anos, em 1980).
A barreira dos 70 anos de vida média é rompida por volta do ano 2000, quando se
observa uma esperança de vida ao nascimento de 70,4 anos. Segundo a projeção, o
Brasil continuará galgando anos na vida média de sua população, alcançando em
2050 o patamar de 81,3 anos, basicamente o mesmo nível atual do Japão.
Além da análise do aspecto demográfico envolvendo o grupo de idosos, outro
importante aspecto que merece ser abordado é o econômico. A população dos
consumidores idosos está se tornando muito atrativa, especialmente pela
disponibilidade de renda que possui para o consumo (FARIAS; SANTOS, 1998). Em
média, os brasileiros com mais de 60 anos vivem em condições bem melhores que
os jovens, ou seja, têm rendimentos mais altos (IPEA, 2001). Os indivíduos com
mais de 60 anos são responsáveis por 45% do orçamento dos lares onde vivem com
seus filhos (IBGE, 2008).
Segundo Farias e Santos (1998), a população dos consumidores idosos está
se tornando muito atrativa, especialmente pela disponibilidade de renda que possui
para o consumo. Neves (2004) observa que este segmento representa uma grande
oportunidade de negócios, pelo fato de ser constituído de pessoas interessadas em
manter suas vidas ativas, produtivas e independentes.
Setores que rotineiramente monitoram a demanda dos consumidores da
terceira idade são o de turismo e lazer, onde é crescente o número de agências de
viagens com pacotes idealizados exclusivamente para este público. Em estudo
realizado sobre o comportamento do consumidor de terceira idade em relação ao
entretenimento e lazer, Ladeira, Guedes e Bruni, (2003) concluíram que este grupo
possui tempo disponível que pode ser utilizado para viajar e consumir serviços e
produtos turísticos, caracterizando-se assim em um segmento atrativo para a
indústria do turismo.
A maioria dos países possui uma parcela significativa de pessoas acima de
60 anos gozando de boas condições de saúde física e psíquica. No entanto, estas,
são, muitas vezes, afastadas das atividades produtivas apenas pelo critério da idade
cronológica.
Beauvoir (1990) aborda a respeito das sociedades e as imagens construídas
por elas em relação aos velhos, no decorrer da história. A autora relata que, nas

16

sociedades ocidentais, a velhice foi, e continua sendo ligada a uma imagem
estereotipada. Em nossa sociedade, a velhice também tende a ser vista como um
período dramático, sendo muitas vezes associada à pobreza, invalidez e
insegurança em lidar com novas tecnologias.
Em Londres, no mês de abril de 1993, alguns historiadores, sociólogos,
cientistas políticos e psicólogos se reuniram no Museu de Ciência, para refletir sobre
o problema da resistência das pessoas em relação ao desenvolvimento tecnológico.
Litto (2009) afirma que eles partiram do pressuposto de que a resistência a certos
fenômenos tecnológicos é similar à „dor aguda‟ no ser humano, exercendo um papel
funcional, monitorando o corpo, um tipo de feedback, sendo indicativa de que não
está bem e concluíram que, a resistência deve ser vista não como algo negativo,
mas como uma „força‟ positiva, ajudando a dar forma à tecnologia.
O dia-a-dia dos idosos está mudando muito, graças também, à informática.
Atraídos pelas novas tecnologias, de um modo especial pela Internet, o idoso
descobre que só tem a ganhar com o uso do computador. O computador já não é
mais um mistério indecifrável e representa um novo aliado do viver bem e até uma
oportunidade para que os idosos se mantenham economicamente ativos.
Nielsen (2000) expõe que usuários especiais são estimulados pelos
computadores a realizarem tarefas que seriam difíceis com a tecnologia tradicional;
que as informações on-line oferecem muitos benefícios em comparação com as
informações impressas; que é fácil para pessoas com problemas visuais aumentar o
tamanho da fonte e que a conversão de texto para fala funciona bem melhor para
texto on-line do que impresso.
Czaja (1997) desenvolveu um estudo sobre a utilização de computadores por
usuários idosos, em que verificou que os idosos são receptivos à utilização desse
recurso tecnológico. A autora afirma a existência de atitudes positivas dos idosos na
interação com os computadores, porém ressalva que os idosos expressam menos
confiança na máquina que os mais jovens.
Algumas ações que demandavam tempo e custo, tais como verificação de
multas de trânsito, pagamento de contas, comunicação com outras pessoas
distantes, participação em conferências, pesquisas em busca de informações,
tornaram-se atividades rotineiras, no Brasil, a partir da evolução das tecnologias,
particularmente a internet. Rapidamente nos adaptamos a essas novidades e
passamos - até mesmo sem percebermos e questionarmos tais fatos – a viver na
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Sociedade da Informação.
A penetração da Internet e do número de computadores no país continua
aumentando. Pela primeira vez desde que a pesquisa começou a ser realizada, em
2005, atingimos 54 milhões de usuários de Internet e 60 milhões de pessoas já a
haviam utilizado no período de três meses anteriores à realização da pesquisa
(SANTOS, 2009). O equipamento está presente em 25% dos domicílios brasileiros, e
deste percentual, 28% estão nas cidades e 8% na área rural. Com relação ao
acesso à Internet, enquanto 20% dos domicílios urbanos estão conectados à rede, a
posse de uma conexão está presente em 4% dos lares da área rural.
A contínua queda de preços dos computadores, o aumento do número de
internautas residenciais ativos que segundo pesquisa da Nielsen/NetRatings,
atingiram 18,3 milhões pessoas no Brasil que possuem acesso residencial a banda
larga, indicador registrado no mês de abril, representando um crescimento de 53%
dos valores registrados no mesmo período em 2007, fato este que nos coloca como
um dos países com maiores tempo médio mensal de navegação residencial por
internauta e a possibilidade em se representar qualquer tipo de informação em meio
digital, concorrem para esta transformação.
O novo ambiente empresarial é fundamentalmente baseado no ambiente
digital, que tem como componente básico a Internet, considerada infra-estrutura de
comunicação pública de acesso fácil, livre e de baixo custo. A Internet e seus
serviços básicos tais como correio eletrônico e a World Wide Web, têm criado um
novo espaço para a realização de negócios.
Esse novo ambiente tem fornecido para os agentes econômicos, tanto
empresas

quanto

indivíduos,

canais

alternativos

para

trocar

informações,

comunicarem-se, transferir diferentes tipos de produtos e serviços e iniciar
transações comerciais.
Observa-se no gráfico 1 e na tabela 1, que o número de internautas
residenciais ativos no País - aqueles com possibilidade de acesso a internet via
computador doméstico, totalizou no quarto trimestre de 2008, 38,2 milhões de
indivíduos. Na comparação com o terceiro trimestre do mesmo ano, quando o
universo de internautas atingiu a marca de 36,3 milhões, verificou-se um incremento
de 0,5%, alcançando 1,9 milhões de novos usuários ativos mensais de internet em
domicílios, o maior crescimento entre os dez países analisados pelo estudo.
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GRÁFICO 1: QUANTIDADE DE ACESSOS A INTERNET NO MUNDO EM 2008
Fonte: GNETT - IBOPE//NetRatings

TABELA 1: NÚMERO DE ACESSOS POR TRIMESTRE NO PERÍODO DE 2005 A
2008 EM DEZ PAÍSES
4º
Tri.

2008
3º
2º
Tri. Tri.

1º
Tri.

4º
Tri.

2007
3º
2º
Tri. Tri.

1º
Tri.

4º
Tri.

2006
3º
2º
Tri. Tri.

1º
Tri.

4º
Tri.

2005
3º
Tri.

2º
Tri.

EUA

222,7 221,3 220,1 218,3 215,9 213,4 211,4 208,9 211,1

208

205,5 204,4 203,8 203,5 201,6

Japão

89,5

88,6

88,4

87

86,5

84,3

83,3

82

80,6

80

73,1

73,1

71,8

70,4

67,8

Alemanha

55,2

54

52,5

51,9

50,1

49,3

47,4

47

47,5

47,8

47,9

47,1

45,7

43,9

44

Reino
Unido

41

40,2

39,9

39

37,9

36,9

35,9

35,2

34,2

34

33,8

33,5

33,3

32,9

32,8

Itália

33,2

33,2

32,4

31,2

30,7

30,3

29,6

29

27,9

27,9

27,9

27,9

27,9

27,9

27,9

França

38

36,9

35,4

33,5

32,2

31,6

30,4

28,8

27,7

26,1

24,8

23,8

22,9

21,5

22,1

Brasil

38,2

36,3

35,4

34,1

32,1

30,1

27,5

25

22,1

21

21,2

21,2

20

18,9

18,3

Espanha

25,6

24,1

24

23,6

22,8

22,5

21,8

19,8

19,8

19,2

18,5

17,6

17,1

16,1

15,6

Austrália

16

15,7

15,7

14,8

14,8

14,3

14,3

14,4

13,9

13,7

13,7

13,3

13,2

13

12,8

Suíça

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

4,9

4,8

4,8

Suécia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,4

6,4

6,4

Fonte: GNETT - IBOPE//NetRatings, 2009.

A pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no
Brasil realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) conclui que a
proporção de indivíduos que utilizaram um computador diariamente é de 52%
(3.027), pelo menos uma vez por semana 33% (1921) e pelo menos uma vez por
mês 7% (407) na faixa etária de 60 anos ou mais em um total de 5.823 entrevistados
(CGI.br, 2007).
Conforme pesquisa realizada pelo IBOPE//NetRatings referente ao acesso a
internet por cada extrato da população, cujos dados encontram-se consolidados na
tabela 2, concluiu-se que dentre o total de homens acima de 65 anos, com acesso
de qualquer local, 25% usaram a internet no 4º trimestre de 2008, percentual
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superior em 78% ao do mesmo período do ano de 2005. A base da amostra se
baseia no total da população com 16 anos ou mais que mora em domicílios com
linhas telefônicas fixas, e que utilizaram a rede nos últimos 6 meses. Os percentuais
são referentes à penetração em cada estrato da população, considerando que cada
célula da tabela totaliza 100%, como por exemplo, dentre o total de homens com 16
anos ou mais, com acesso de qualquer local, 58% usaram a internet no 2º trimestre
de 2005.
TABELA 2: PERFIL DO INTERNAUTA E ATIVIDADES REALIZADAS
4º
Tri.

2008
3º
2º
Tri.
Tri.

1º
Tri.

4º
Tri.

2007
3º
2º
Tri.
Tri.

1º
Tri.

4º
Tri.

2006
3º
2º
Tri. Tri.

1º
Tri.

4º
Tri.

2005
3º
Tri.

2º
Tri.

Masculino

75%

73%

71%

70%

69%

67%

64%

62%

61%

60%

60%

59%

59%

57%

58%

Feminino

67%

64%

62%

58%

57%

56%

53%

51%

50%

48%

49%

48%

48%

46%

46%

90%

90%

90%

89%

87%

86%

82%

80%

80%

77%

78%

77%

76%

75%

74%

81%

79%

77%

73%

70%

70%

67%

65%

63%

63%

63%

63%

60%

57%

56%

74%

71%

69%

66%

63%

61%

57%

54%

53%

52%

53%

53%

52%

52%

51%

51%

47%

45%

42%

42%

41%

39%

38%

35%

34%

33%

31%

32%

31%

33%

25%

23%

21%

19%

20%

17%

14%

14%

12%

13%

15%

13%

15%

14%

14%

49%

45%

42%

39%

38%

38%

35%

33%

32%

30%

31%

30%

30%

29%

27%

80%

79%

79%

75%

73%

69%

65%

64%

64%

65%

66%

65%

64%

62%

62%

94%

92%

92%

93%

93%

92%

92%

89%

88%

88%

88%

90%

90%

90%

91%

E-mail

78%

78%

78%

79%

80%

80%

80%

79%

78%

76%

75%

73%

73%

73%

73%

Chat

29%

31%

32%

31%

34%

35%

35%

36%

36%

35%

35%

33%

33%

32%

32%

66%

65%

65%

65%

66%

64%

62%

61%

59%

56%

53%

48%

47%

43%

42%

45%

45%

45%

46%

48%

46%

44%

43%

40%

38%

36%

32%

31%

30%

30%

41%

41%

42%

43%

45%

44%

44%

43%

41%

40%

38%

36%

36%

33%

33%

De 16 a 24
anos
De 25 a 34
anos
De 35 a 49
anos
De 50 a 64
anos
Acima de 65
anos
Até 2º grau
completo
Superior
incompleto
Superior
completo/Pós

Mensag.
Instantâ-nea
Conteúdo
aúdio-visual
Ouviu rádio
via Web

Fonte: GNETT - IBOPE//NetRatings, 2009.

Oliveira Netto (2004) afirma que a interface com o usuário é uma parte
fundamental de um software: é a parte visível para o usuário, através do qual ele se
comunica para realizar suas tarefas.
Criar uma interface que satisfaça a muitos usuários não é trivial, uma vez que
existe uma diversidade de pessoas com necessidades distintas. As interfaces devem
poder ser acessadas por qualquer pessoa, independentemente de suas capacidades
psicomotoras e perceptivas, culturais e sociais (NICHOLL, 2001).
Neste contexto, concluí-se pela necessidade em se ter especial atenção no
desenvolvimento de softwares em ambientes da internet, cuja utilização se dê por
meio de interfaces que contenham qualidades que contribuam para a facilidade de
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uso, que sejam consistentes, intuitivas, flexíveis e adaptáveis de alguma forma ao
usuário de acordo com suas características e necessidades, em particular o grupo
de idosos internautas.

1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Diante deste cenário, surgiu o interesse em investigar em que condições
atuais, apresentam-se alguns sites pré-selecionados de empresas que praticam o
comércio eletrônico cujo relacionamento é do tipo consumidor – empresa
(identificado pelo mnemônico B2C em menção à frase business to consumer na
língua inglesa), em relação à conformidade ao prescreve a literatura, no tocante a
aplicação de atributos que concorram para que uma interface gráfica obtenha
qualidade suficiente para torná-la de fácil uso, possibilitando que sejam facilmente
utilizadas, mesmo por grupos de pessoas que por ventura apresentem limitações de
ordem psicomotoras e perceptivas, culturais e sociais como provavelmente deva
ocorrer com um grupo constituído de idosos internautas, formado por pessoas de
ambos os sexos, que possuam microcomputador em casa e que acessam na
internet, pelo menos uma vez por semana, um site do tipo B2C. Para tal, foi
realizada uma pesquisa junto a este grupo, para responder à questão:
Como segmentar sites de comércio eletrônico em relação à facilidade de uso,
proporcionada pelas qualidades da interface gráfica, sob a ótica do idoso internauta?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Final
Utilizando o escalonamento multidimensional, segmentar sites de comércio
eletrônico em função da facilidade de uso sob a ótica do internauta idoso.

1.3.2 Objetivos Secundários
- Examinar os atributos de usabilidade utilizados na concepção do projeto de um
site de comércio eletrônico;
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- Estudar o comportamento do idoso perante a tecnologia da informação; e
- Comparar os sites entre si em função de atributos de usabilidade.

1.4 HIPÓTESES
Ao estudar os conceitos que propiciam usabilidade em interfaces gráficas de
sites tornando-as de fácil utilização, foi encontrada a pesquisa realizada por Nielsen
Norman Group em 2002, intitulada Web Usability for Senior Citizens – Design
Guideliness based on Usability Studies with people Age 65 Older, que estabeleceu
orientações para construção de sites com foco em atributos de usabilidade para
internautas idosos. Com base nos pressupostos do referencial teórico surgiram as
seguintes hipóteses:
H1 – Existe similaridade observável entre os sites para o Atributo 1
(Apresentação da informação e do texto) em dimensões específicas;
H2 – Existe similaridade observável entre os sites para o Atributo 2
(Mecanismo de pesquisa) em dimensões específicas;
H3 – Existe similaridade observável entre os sites para o Atributo 3
(Apresentação navegacional dos elementos e dos links) em dimensões específicas;
H4 – Existe similaridade observável entre os sites para o Atributo 4
(Apresentação de itens a venda) em dimensões específicas;

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

Esta pesquisa ora em projeto está limitada ao grupo de idosos internautas,
constituído de pessoas de ambos os sexos, que possuem microcomputador em casa
e que acessem na internet, pelo menos uma vez por semana, um site de comércio
eletrônico do tipo B2C.
O trabalho tem como foco de pesquisa, identificar as dimensões-chave
inerentes a avaliações que serão realizadas por idosos internautas que tomaram por
base a existência de atributos de usabilidade, segundo as orientações contidas no
estudo empreendido por Nielsen Norman Group.
Foram abordadas apenas as questões associadas a julgamentos baseados
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em similaridades entre os objetos, no caso sites de comércio eletrônico, ao invés dos
baseados em preferências dos respondentes. Não se pretendeu abordar nesta
pesquisa aspectos culturais nem as avaliações dos respondentes em função das
diferenças entre sexos e de níveis econômicos e de escolaridade.

1.6 JUSTIFICATIVA

As emergentes tecnologias da informação (TI) estão proporcionando
transformações na forma das pessoas se comunicarem, se entreterem, adquirirem
conhecimento e realizarem negócios, todas possibilitadas pelo acesso às
informações através da Internet.
Foram faturados em vendas no Brasil, por meio do comércio eletrônico, R$
6,3 bilhões em 2007, R$ 8,2 bilhões em 2008, R$ 10,6 bilhões em 2009, um
crescimento de 30% em relação ao ano anterior e em 2010 está estimado um
faturamento da ordem de R$ 13,6 bilhões. Entretanto é necessário salientar que
alguns

cuidados

com

o

uso

da

tecnologia

devem

ser

observados

no

desenvolvimento dos ambientes de comércio eletrônico, especificamente os do tipo
empresa – consumidor (B2C). Estes aspectos dizem respeito à usabilidade das
interfaces utilizadas (ECOMMERCEORG, 2009).
Oliveira Netto (2004) afirma que a interface com o usuário é uma parte
fundamental de um software; é a parte do sistema visível para o usuário, através do
qual ele se comunica para realizar suas tarefas. À medida que estes ambientes são
desenvolvidos, aspectos quanto à usabilidade, ou seja, a facilidade de uso em
função das peculiaridades de certo grupo de usuários, devem ser motivos de
preocupação.
Conforme Nielsen (1995), a usabilidade é definida como sendo uma
combinação das seguintes características orientadas ao usuário: facilidade de
aprendizagem, rapidez no desempenho da tarefa; baixa taxa de erro e satisfação do
usuário.
É justamente a falta de compatibilidade entre os objetivos de desenvolvedores
e os anseios dos usuários que leva ao questionamento da usabilidade no universo
de ambiente virtual do comércio eletrônico. Ainda que reconhecido como ambiente
promissor e com muito ainda a ser explorado, o comércio eletrônico, em particular o
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do tipo relacionamento empresa - consumidor, mais conhecido como B2C, não foi
alvo de estudos que considerem a usabilidade sob a ótica de idosos internautas.
Portanto, o planejamento de um website é composto pela elaboração do
sistema de organização, do sistema de navegação, do sistema de rotulagem e do
sistema de busca, que visam “a criação de estruturas digitais que priorizam a
organização descritiva, temática, representacional, visual e navegacional de
informações, em consonância com o conteúdo, o contexto e o usuário, com objetivos
bem definidos” (ROSENFELD; MORVILLE, 1998).
O estudo intitulado Síntese de Indicadores Sociais, retrata uma análise das
condições de vida da população brasileira (2008) concluiu que existem quase 20
milhões de idosos com 60 anos ou mais de idade, correspondendo a 10,5% do total
da população brasileira (IBGE, 2008).
A proporção de indivíduos que utilizaram um computador diariamente é de
52%, pelo menos uma vez por semana 33% e pelo menos uma vez por mês 7% na
faixa etária de 60 anos ou mais em um total de 5.823 entrevistados, fato que
confirma o promissor mercado direcionado ao público idoso (CGI.br, 2007).
Moschis (2003) afirma que a evolução do marketing para os consumidores
“maduros” apresenta três estágios: a fase antes de 1980; o estágio dos anos 80; e, a
fase a partir do início dos anos 90. Na primeira fase havia pouca evidência de que o
mercado de consumidores mais velhos fosse interessante para as empresas, então
com orientação exclusiva às pessoas com idade abaixo dos 50 anos. A segunda
etapa pode ser considerada do marketing “tentativa e erro” para idosos, quando
surgiu a primeira publicação séria relacionada a este segmento, um artigo de Rena
Bartos na Harvard Business Review que redefiniu este mercado em termos de
tamanho e poder de compra. Muitas das estratégias de marketing e de comunicação
foram realizadas com base no estereótipo do idoso isolado e doente, pois não houve
tempo para realização de pesquisas acadêmicas, e a oportunidade para atender a
este mercado era urgente.
Por fim, dos anos 90 aos dias atuais, duas tendências surgiram: um maior
número de empresas que reconheceu a importância deste segmento e
desenvolveram programas de marketing para atendê-lo de forma eficiente; e, mais
atenção no desenho de produtos e mensagens que visam esta audiência, em parte
pelos erros do passado e, também devido ao reconhecimento da complexidade e
diversidade deste segmento. Se os mercados lucrativos são caracterizados pelo
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tamanho, crescimento e renda disponível, então o mercado dos consumidores
maduros merece atenção.
Embora o segmento de pessoas idosas seja o que mais cresce no Brasil e no
mundo, conforme estatísticas apresentadas pelo IBGE, estudos científicos sobre
este importante grupo, ainda são limitados no país. Por esse motivo, torna-se mister
um estudo, que dote o meio empresarial de orientações que norteiem a elaboração
de projetos de websites, orientados as necessidades de idoso internautas, tornandoos de fácil navegabilidade, o que propiciará um fator diferencial para as empresas
que utilizam o canal B2C para apoio a consecução de seus negócios.
Ao rever a literatura visando o levantamento de produção acadêmica que
abordasse tema cuja preocupação fosse a aplicação da usabilidade em sites de
comércio eletrônico que suprisse as necessidades de idosos internautas, levando
em conta suas limitações, foram encontrados os estudos abordados a seguir.
Perez et al. (2006) avaliaram a influência causada pela utilização dos
recursos de Tecnologia da Informação (TI), sobretudo os computadores pessoais e a
Internet, ao usuário da terceira idade. Como objetivos secundários foram estudados
o perfil deste usuário, bem como suas atitudes em relação à tecnologia da
informação. Buscou-se inicialmente um referencial teórico que servisse como
suporte à pesquisa, tendo-se abordado principalmente a TI e o consumidor da
terceira idade. Para a análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva. Adotouse uma amostra não probabilística por quotas, com 700 indivíduos com idade
superior a 60 anos, residentes na cidade de São Paulo e pertencentes às classes
AB (critério Brasil), no segundo semestre de 2005. Concluíram que alguns pontos
importantes levantados na pesquisa revelam que uma grande parte deste tipo de
usuário faz uso intenso da Internet para fins educativos, busca de informações, email e acesso a serviços relativos à pesquisa de preços, classificados e leilões.
Com relação às atitudes quanto à tecnologia, mais de um terço da amostra
(36%) assumiu ter dificuldades em lidar com as inovações tecnológicas por outro
lado, quase um quarto da amostra (27%) concordou que espera baratear para
comprar novo aparelho eletrônico. No entanto, 25% dos entrevistados reconheceram
que os computadores vieram para ajudar suas vidas e (23%) concordam que na
compra de aparelhos eletrônicos, a marca e a assistência técnica são fundamentais.
Pôde-se constatar que boa parte dos entrevistados (mais de 80% e com idade
superior a 60 anos), tanto do sexo masculino, como do feminino declararam que
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possuem computadores e utilizam a Internet em suas residências, para diversos fins.
Tal constatação evidencia que este tipo de usuário demonstra um tipo de atitude
nitidamente positiva com relação ao uso da Tecnologia da Informação, da mesma
forma que ocorre com os demais grupos de usuários inclusive os mais jovens.
Boa parte dos entrevistados reconheceu que os computadores vieram para
ajudar suas vidas. Tais atitudes demonstram que a tecnologia da informação, nesta
pesquisa representada pelos microcomputadores e a Internet, está cada vez mais
presentes no cotidiano dos indivíduos, inclusive os de faixa etária mais elevada.
McMellon e Schiffman (2002) estudaram o envelhecimento de indivíduos que
ao sentirem-se com declínios físicos e com pouco convívio social, buscaram através
do uso da Internet novo estímulo, como por exemplo, conhecer novos amigos na
Internet como um substituto para aqueles que se afastaram. Constataram o
crescimento da utilização da Internet por muitos indivíduos mais velhos como uma
estratégia para recuperar alguns aspectos da sua vida que diminuiu por conta do
processo de envelhecimento. Estes indivíduos puderam reconquistar o controle
sobre as suas vidas por causa da disponibilidade de informações relevantes, a
capacidade de comunicar com os outros, a liberdade de acessar a grande rede a
qualquer hora do dia ou da noite e ir para qualquer lugar na Internet que desejar.
Dos 286 respondentes, seis afirmaram que a Internet teve pouco ou nenhum
impacto em suas vidas, 14 não responderam às perguntas, e três sentiam-se
ressentidos, mas o resto dos respondentes sugeriu que a Internet teve um impacto
positivo em suas vidas, comunicando um sentimento de emoção e de participação
em uma importante inovação tecnológica.
Sales e Cybis (2003) em seus estudos propuseram uma lista de verificação
para avaliação de acessibilidade de interfaces Web para usuários idosos, em função
dos diversos declínios de ordem fisiológicas, cognitivas e emocionais que decorrem
da idade. Apesar de nem sempre serem considerados deficiências, estes declínios
podem afetar a interação de usuários idosos com os computadores. Constataram
que é crescente, em termos mundiais e também no Brasil, a proporção de pessoas
idosas em relação às populações jovem e adulta, e que há um interesse cada vez
maior de pessoas mais velhas pelo espaço cibernético (Internet), que para os idosos
pode parecer uma barreira difícil de transpor.
Taylor (2002) apresenta em seu estudo a forma pela qual a Internet está
sendo usada para ajudar a pesquisa psicológica mediando práticas psicológicas. A
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pesquisa mostra como psicólogos estão usando a Internet para examinar as
interações entre pessoas e computadores, e destaca algumas das formas em que
esta investigação é importante para a concepção e desenvolvimento de sistemas de
computador utilizáveis e aceitáveis.
Campbell (2008) aborda em seu artigo a concepção e o desenvolvimento de
um programa para integrar a tecnologia da informática em dois Centros de
Enfermaria localizados em área de baixa renda. A meta do programa é a de ensinar
moradores a usar os computadores e a Internet para localizar informações sobre
saúde, proporcionando um papel mais ativo em sua própria saúde. Investigação
anterior mostrou que idosos de baixa renda tiveram acesso limitado a um
computador pessoal e a Internet, portanto, criando uma divisão digital entre os
indivíduos que possuem acesso à Internet e quem não possui. Ao se ensinar aos
idosos como localizar na Internet informações sobre saúde, espera-se que eles
busquem mais informações sobre as suas condições de saúde, tratamentos
propostos, e os atuais medicamentos. Neste artigo é descrito o formato de formação,
os obstáculos à implementação e os primeiros resultados qualitativos.
Os participantes demonstraram uma resposta entusiástica em direção ao uso
de computadores para localizar informações sobre saúde. Verificaram que a maioria
dos idosos de baixa renda adere a esta tendência, adotando uma abordagem mais
pró ativa.
Charness e Holley (2004) discutem em seu artigo o potencial impacto de
novas mídias em adultos mais velhos. Apresentam as tendências do envelhecimento
populacional e o uso dos computadores e da Internet. As potenciais demandas dos
novos meios de comunicação em adultos mais velhos são caracterizadas, e as
alterações físicas e psicológicas em adultos mais velhos que a utilização da nova
mídia pode afetar são brevemente revisadas. Finalmente, o artigo provê um projeto
de sugestões que podem ajudar a atenuar os efeitos do envelhecimento sobre o
acesso as novas mídias.
White et al. (1999) estudaram e analisaram a viabilidade de proporcionar
acesso á Internet e correio eletrônico para adultos mais velhos em uma comunidade
de aposentados e na medida em que esta melhora o bem estar psicossocial. Em
contraste com os membros do grupo, uma tendência de diminuição solidão foi
observada entre os participantes. Além disso, o número de problemas relacionados
com computador diminuiu e a utilização das aplicações aumentou ao longo do
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estudo. Estes resultados preliminares apóiam à viabilidade do uso de computador
baseado em intervenções com o potencial objetivo de melhorar o bem estar
psicossocial entre os adultos mais velhos.
Nyman e Yardley (2009) em artigo apresentam a usabilidade de utilização e a
aceitabilidade adaptada a um site que fornece aos idosos conselhos para ajudar a
motivá-los a empreender atividades físicas na prevenção a quedas. Constataram
que atualmente, uma minoria de pessoas mais velhas utiliza a Internet. Constataram
ainda, que algumas pessoas idosas entenderam que a atividade foi suficiente para
melhorar o equilíbrio, e outras se consideraram como muito velhas para as
atividades.
Loges e Jung (2001) exploraram a divisão digital existente entre os idosos e
os jovens levando em conta os objetivos, recursos, ambientes e a comunicação dos
idosos e dos jovens respondentes através de uma sondagem telefônica.
Examinaram a medida em relação aos quais as pessoas mais velhas e mais jovens
são susceptíveis de integrar a Internet como um recurso para ajudá-los a atingir os
seus objetivos. Analisaram a influência das variáveis que caracterizam os meios de
comunicação, tais como o acesso aos computadores no trabalho, escola e outros
locais fora do lar, sobre os níveis de conexão internet reportado por idosos.
Constataram que os objetivos das pessoas idosas podem exigir menos
interação social, especialmente com as pessoas novas. O seu desejo de proteger os
recursos (por não expor as informações financeiras on-line) e sua necessidade de
preservação dos recursos (custos exorbitantes com acesso à internet) pode
desencorajar as ligações à Internet. Concluíram que a atual divisão digital é um
fenômeno que irá desaparecer com o tempo. Se assim for, a idade em si não será
uma variável relevante. A próxima geração de idosos terá em seu trabalho convivido
com

computadores, aperfeiçoando

habilidades e

ganhando confiança

nas

transações comerciais e pessoais realizadas on-line.
Gilly e Zeithaml (1985) investigaram a adoção de várias tecnologias
consideradas importantes pelos consumidores idosos. Especificamente, a adoção de
scanner equipado em supermercados, fundos de transferências eletrônicas, caixas
automáticas, e serviços personalizados de chamada de telefone, comparando idosos
e não idosos em uma amostra de consumidores. Os resultados indicaram que a
menor percentagem no grupo de idosos foi no teste e fase de adoção para a maioria
das inovações. No entanto, os idosos eram os consumidores mais propensos a
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aprovar os fundos de transferência eletrônica. Os idosos também utilizaram fontes
de informação em diferentes graus do que os não idosos para aprender sobre
inovações.
Os resultados do estudo sugeriram que as organizações interessadas em se
comunicar com os idosos sobre inovações devem contatá-los diretamente, em vez
de confiar na publicidade ou na comunicação verbal. Embora muitas vezes os
consumidores consultem várias fontes de informação, mídias imprensas devem ser
enfatizadas no comunicar os benefícios da inovação para as pessoas idosas no
mercado. A aceitação dos fundos de transferência eletrônica no âmbito do segmento
de idosos demonstra que os consumidores idosos aceitam as mudanças quando a
tecnologia satisfaz as suas necessidades e seja comunicada eficazmente.
Farias (2004) em seu estudo, procurou conhecer melhor o segmento de
“ciberidosos” brasileiros – indivíduos da terceira idade que acessam a internet.
Desse modo, questionamentos relacionados aos motivos do uso, o que fazem online, dentre outros, foram nele considerados. O texto apresentou uma revisão da
literatura referente ao marketing da terceira idade, com ênfase na abordagem da
gerontografia (MOSCHIS, 1993) e nas dimensões culturais de Hofstede (1980), para
uma melhor compreensão do comportamento deste consumidor. Com o uso de uma
metodologia de caráter exploratório, entrevistas pessoais semi-estruturadas foram
aplicadas a uma amostra de dezoito indivíduos do segmento maduro.
As análises das entrevistas permitiram apontar dentre outras coisas que, das
pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, o fato de continuar trabalhando
parece ser a principal razão para acesso à rede. Parece existir uma divisão digital no
atual mercado da terceira idade. Os indivíduos que trabalham acessam a internet e
os que não trabalham não vêem necessidade em utilizar a rede. A divisão digital é
mais em termos de percepção de benefícios a serem galgados pelo uso da internet,
do que necessariamente uma atitude negativa à nova tecnologia, embora dimensões
culturais também possam influenciar o comportamento de uso da internet. E
considera que isto é bastante animador para as empresas que desejam ter estas
pessoas como consumidores de suas lojas virtuais, em diferentes partes do país.
Trata-se de um segmento heterogêneo, e parece existir uma fatia considerável da
terceira idade que acessa a internet e que poderá comprar on-line num futuro
próximo, especialmente a nova geração de “ciberidosos”.
A discussão prévia possibilita inferir que a produção acadêmica carece de
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estudos que abordem temas similares que contribuam para solução da questão do
estudo, justificando desta maneira, a realização da presente pesquisa, fato este que
concorrerá para o aprimoramento da área de conhecimento relativa ao
desenvolvimento de interfaces de aplicativos em ambientes da internet quanto à sua
usabilidade e, em particular, na concepção de sites de comércio eletrônico do tipo
B2C, voltados para o público idoso.
Esperamos que o estudo

incite e torne habitual a preocupação com a

aplicação de atributos que contribuam com a qualidade das interfaces gráficas
atendendo as necessidades de navegabilidade não só dos públicos jovem e adulto,
bem como, e em especial, o do idoso internauta, tornando-as especialmente, de fácil
uso.

1.7 DEFINIÇÃO DE TERMOS

1.7.1 Idoso

A Organização Mundial da Saúde - OMS - define a população idosa como
aquela a partir dos 60 anos de idade, mas faz uma distinção quanto ao local de
residência dos idosos. Este limite é válido para os países em desenvolvimento,
subindo para 65 anos de idade quando se trata de países desenvolvidos.

1.7.2 Idoso Internauta

Pessoa com 60 anos ou mais de idade que utiliza a internet com certa
freqüência para finalidades diversas.

1.7.3 Comércio Eletrônico
Segundo O‟brien (2004), “comércio eletrônico (e-commerce) é mais do que
mera compra e venda on-line de produtos. Em vez disso, ele engloba o processo on-
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line de desenvolvimento, marketing, venda, entrega atendimento e pagamento de
produtos e serviços negociados com clientes do mercado global interconectados,
com apoio de uma rede mundial de parceiros de negócios”.

1.7.4 Site

Segundo definição na Wikipédia, um site ou sítio é um conjunto de páginas
Web (páginas na rede de alcance mundial), isto é, de hipertextos acessíveis
geralmente pelo protocolo HTTP na Internet.

1.7.5 Usabilidade

Considerando o contexto digital, pode ser definida como a capacidade de um
determinado web site ser usável pelo seu público-alvo a partir dos objetivos
impostos. Ela “[...] mede até que ponto um produto de informação, um sistema de
informação ou uma informação se prestam ao uso” (LE COADIC, 2004, p.49)

1.7.6 Atributo de Usabilidade

Qualidade que contribui para que um produto se torne usável.

1.7.7 Escalonamento Multidimensional

Segundo Hair et al. (2005) Escalonamento Multidimensional (MDS), também
conhecido como mapeamento perceptual, é um procedimento que permite a um
pesquisador determinar a imagem relativa percebida de um conjunto de objetos
(empresas, produtos, idéias ou outros itens associados a percepções comumente
consideradas).
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1.7.8 Dimensão Multivariada

Uma dimensão multivariada representa um eixo obtido pelo método
estatístico escalonamento multidimensional o qual, em última análise, representa
uma base de segmentação ou uma "janela de interpretação" das diferenças
subjacentes aos diferentes agrupamentos.
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2 QUADRO TEÓRICO

Objetivando identificar as contribuições teóricas mais importantes que
sustentariam o arcabouço teórico deste trabalho, foi elaborado um quadro com os
principais autores consultados, conforme ilustrado abaixo. O quadro foi dividido
levando em consideração dois temas: o Idoso e a Tecnologia da Informação.
Entretanto, como a literatura sobre ambos é vasta, decidiu-se delimitar a revisão
literária somente sobre aquelas que abordassem temas sobre o Idoso com viés em
Tecnologia da Informação e vice-versa. Neste quadro, também se pode identificar as
obras utilizadas como sustentáculo aos estudos sobre a importância econômica do
idoso, segmentação dos consumidores idosos, gerontografia e comportamento do
consumidor idoso.
Por fim, foram consultados teóricos que estudaram a aplicação da
Usabilidade, ou seja, a medida de qualidade e eficiência da experiência do usuário
com um determinado produto, que neste estudo refere-se a interfaces gráficas.

QUADRO TEÓRICO
TEMÁTICA
O Idoso
- A população de idosos no mundo e no Brasil
- A importância econômica dos idosos
- A geração Government Issue
- Segmentação de consumidores idosos
- Gerontografia
- Comportamento do consumidor idoso
- O novo idoso
- O idoso e a Internet
- Benefícios advindos do uso da TI pelo idoso

AUTORES

NORTEADORES

IBGE (2002)
Moschis (1996)
Farias e Santos (1998)
Moschis et. al. (1993, 1994 a)
Schewe (1998)
Smith e Moschis (1991)
Sievert e Taíse (2007)
Solomon (2008)
Schirmacher (2005)
Blecher (2005)
Rybash (1995)
Nielsen (2000)
Lepatatnall (2003)
Farias (2004)
Lloyd (2001)
Solomon (2002)
Zaijcek (1998)
Czaja (1998)
Calero (1996)
Gerven (2000)
Aersten (2002)
Argimon (2002)
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QUADRO TEÓRICO
TEMÁTICA

AUTORES

NORTEADORES

Adoção de atributos em produtos de alta
tecnologia

Rogers (1995)
Capon e Glazer ( 1987)
Moriarty e Kosnik (1989)
Mukher-jee e Hoyer (2001)

Estilo de vida associado ao uso da tecnologia
da informação

Kotler e Armstrong (2003)
Solomon (2003)
Hawkins et. al. (2007)

Interação Homem-Computador (IHC)

Comércio Eletrônico

Rocha e Baranauskas (2000)
Carvalho (2003)
Padovani (2002)
Helander et. al. (1997)
Winograd (2003)
Shneiderman (2004)
Souza et. al. (1999)
Kotler (2003)
O‟Brien (2004)
Westland e Clark (1999)
Laudon e Laudon ( 1999)
Turban e King (2004)

QUADRO TEÓRICO
TEMÁTICA
Requisitos Não Funcionais da Usabilidade

Usabilidade

AUTORES

NORTEADORES

Ferreira (2003)
Nielsen (2000)
Foley (1997)
Pressman (2004)
Apple (1992)
Storchi (2004)
ISSO 9241 (1996)
Jokela et. al. (2003)
Moraes (2003)
Hix e Hartson (1993)
Preece et. al. (1994)
Shneiderman (1998)
Ferreira (2003)
Nicholl (2001)
Sharp et. al (2007)
Nielsen Norman Group (2002)
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a população idosa como
aquela a partir dos 60 anos de idade, mas faz uma distinção quanto ao local de
residência dos idosos. Este limite é válido para os países em desenvolvimento,
subindo para 65 anos de idade quando se trata de países desenvolvidos.
Segundo Solomon (2008) a época em que um consumidor cresce cria um elo
cultural com os outros milhões que ficaram adultos no mesmo período, à medida que
envelhecemos nossas necessidades e preferências mudam geralmente de maneira
semelhante à de outra pessoa com quase a mesma idade. Por este motivo a idade
do consumidor exerce uma influência significativa sobre sua identidade.
Os profissionais de marketing utilizam com mais freqüência a idade
cronológica, para identificar diferentes segmentos de mercado.
Strauss e Howe (1991) identificaram cinco gerações de americanos nascidos
no século XX, conforme segmentado na tabela 3.
TABELA 3: GERAÇÕES DE AMERICANOS NASCIDOS NO SÉCULO XX
Geração
Geração GI
Geração Silenciosa
Baby Boomers
13ª geração
Geração do Milênio
Fonte: STRAUSS, 1991.

Data de Nascimento
1901 - 1924
1925 - 1943
1944 - 1964
1965 - 1981
Nascidos em 1982 e após

Para Solomon (2008) os seguimentos de idade são: Geração Y (abaixo de 25
anos), Jovens Profissionais/D.I.N.K.s (double income no Kids, ou seja, duas rendas
sem filhos – de 25 a 34 anos), Famílias (de 35 a 54 anos) e Zoomers (mais de 55
anos).
Segundo Kotler e Keller (2006), a população pode ser subdividida em seis
grupos de faixa etária: pré-escolares – geração Net ou geração Y (crianças em idade
escolar, adolescentes), adultos jovens – geração sombra ou geração X (25 a 40
anos), adultos de meia idade – geração do pós-guerra ou dos baby-boomers (40 a
65 anos) e idosos (mais de 65 anos).

35

3.1 O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE IDOSOS NO MUNDO E NO BRASIL

A tendência global é de envelhecimento da população. O crescimento da
população de idosos, em números absolutos e relativos, é um fenômeno mundial e
está ocorrendo a um nível sem precedentes. Em 1950, eram cerca de 204 milhões
de idosos no mundo e, já em 1998, quase cinco décadas depois, este contingente
alcançava 579 milhões de pessoas, um crescimento de quase 8 milhões de pessoas
idosas por ano. As projeções indicam que, em 2050, a população idosa será de
1.900 milhões de pessoas, montante equivalente à população infantil de 0 a 14 anos
de idade (ANDREWS, 2000, p. 247).
Kotler e Keller (2006) afirmam que em pouco tempo, o número de pessoas
com 60 anos ou mais ultrapassará a proporção daquelas com menos de cinco anos,
e é pouco provável que no futuro haja novamente mais crianças do que idosos. É o
começo do que os japoneses estão chamando de “século de prata”. Dentro de uma
década, muitos países – Japão, Estados Unidos e países da Europa, por exemplo –
enfrentarão o sério problema de sustentar uma população idosa muito maior.
As causas deste fenômeno, chamado transição demográfica, estão
relacionadas ao aumento da esperança de vida, refletida, principalmente, pelo
avanço da ciência médica – melhoria do acesso aos serviços de saúde e a
diminuição das taxas de natalidade, devido ao crescente uso de métodos
anticoncepcionais e à conscientização das famílias diante das dificuldades
financeiras e instabilidade de emprego (ALMEIDA, 2002; SIEVERT; TAÍSE, 2007).
O gráfico 2, apresenta a projeção estimada pelo IBGE, para população de
idosos no mundo no período de 1980 a 2050. Basta observar no gráfico que, em
2000, eram aproximadamente 1,6 milhões de pessoas com 80 anos ou mais de
idade e, em 2050, poderão ser 13,7 milhões de pessoas na mesma faixa etária.
Portanto, são merecedoras de especial atenção não só as ações no campo da
saúde pública, com vistas a proporcionar um amplo acesso às diversas modalidades
de serviços voltadas para uma população que vem galgando degraus em sua
longevidade (IBGE, 2004).
No Brasil, o censo realizado em 2002 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE mostra que as pessoas com mais de 60 anos somavam
14.536.029, correspondendo a 8,6% da população brasileira.
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3.2 A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO GRUPO DE IDOSOS

Segundo Solomon (2008) por volta de 2010, um em cada sete americanos
terá 65 anos ou mais. E, em 2100, o número de americanos com pelo menos 100
anos de idade passará dos 65.000 de agora para mais de cinco milhões. (...) já
podemos prever os efeitos do mercado cinza hoje, com o impacto dos consumidores
mais velhos no mercado. Adultos mais velhos controlam 50% da renda
discricionária; no mundo todo, consumidores com mais de 50 anos gastam
aproximadamente 400 bilhões de dólares por ano. Podemos explicar esse
crescimento acentuado com estilos de vida mais saudáveis, melhores diagnósticos e

Milhões

tratamentos médicos e conseqüente aumento na expectativa de vida.
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GRÁFICO 2: PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DE IDOSOS NO MUNDO, NO PERÍODO DE 1998 A
2051
Fonte: IBGE, Revisão 2004.

A saúde econômica dos consumidores mais velhos vai bem e está ficando
ainda melhor. Algumas das áreas importantes que podem se beneficiar com
o crescimento do mercado cinza inclui academias de ginástica, cruzeiros e
turismo, cirurgia estética e tratamento de pele, livros, cursos universitários.
(...) embora vejam mais televisão, freqüentem mais os cinemas e comprem
mais Cds do que os jovens, eles são foco de menos de 10% das
propagandas (SOLOMON, 2008).

Conforme observado no gráfico 3, o Censo 2000 verificou que 62,4% dos
idosos eram responsáveis pelos domicílios brasileiros, observando-se um aumento
em relação a 1991, quando os idosos responsáveis representavam 60,4%. Os
cônjuges representavam cerca de 22%, o que significa que a grande maioria (84,4%)
desta população ocupa um papel de destaque no modelo de organização da família
brasileira (IBGE, 2004).
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GRÁFICO 3: PROPORÇÃO DE PESSOAS DE 60 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO
NA FAMÍLIA - BRASIL - 1991/2000
Fonte: IBGE, 2000.

De acordo com o gráfico 4, a análise da evolução do rendimento dos idosos
mostra um favorável quadro de crescimento do rendimento médio nominal entre os
Censos de 1991 e 2000. Considerando que a renda de um indivíduo é responsável
pela determinação de sua capacidade de aquisição de bens e serviços, esta pode
ser interpretada como uma proxy de indicador de bem estar individual e de pobreza.
Se em 1991, a população idosa urbana que recebia até um salário mínimo
correspondia a 45,8% do total, em 2000 esta proporção passa para menos de 40%.
Enquanto isso, a proporção de idosos recebendo mais de cinco salários aumentou 7
pontos percentuais no mesmo período (IBGE, 2004).
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GRÁFICO 4: PROPORÇÃO DE PESSOAS DE 60 ANOS OU MAIS DE IDADE RESPONSÁVEIS
PELOS DOMICÍLIOS URBANOS, POR CLASSES DE RENDIMENTO NOMINAL MENSAL MÉDIO
EM SALÁRIOS MÍNIMOS - BRASIL - 1991/2000
Fonte: IBGE, Revisão 2000.

Mais importante do que um aumento no nível da atividade econômica, tem-se
verificado um aumento na participação da População Economicamente Ativa (PEA)
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idosa segundo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (CAMARANO,
2004; SIEVERT; TAÍSE, 2007). A autora afirma que se considerar apenas o efeito
das tendências demográficas, ou seja, do envelhecimento populacional, o número
de idosos economicamente ativos pode vir a representar 13% no ano 2020.

3.2.1 Alguns aspectos da atual geração de idosos

De acordo com a pesquisa realizada pelo Center of Mature Studies da
Georgia State University, 32 milhões de norte-americanos com 65 anos ou mais tem
uma renda excedente de cerca de 7 mil dólares por ano, duas vezes maior que a
dos baby-boomers, que estão mergulhados em dúvidas. Os idosos não são tão
atraídos pelas fantasias de uma vida de diversões ou apelos escapistas; em vez
disso, os produtos devem demonstrar que os ajudam a atingir seus valores. Com a
idade, os consumidores processam as informações mais lentamente, mas eles têm
um arsenal mais rico para suplementar os novos dados que são adquiridos devagar.
Portanto, os consumidores mais velhos não apreciam os exageros nas propagandas.
Além disso, eles têm mais tempo para fazer compras por comparação e pesquisas
de produtos (SHETH et al., 2001).
Os consumidores mais idosos geralmente ficam mais satisfeitos com os
negócios do que os consumidores mais novos, no entanto um número significativo
deles fica ofendido por causa da maneira como os comerciantes e publicitários
tentam apelar-lhes (MOSCHIS, 1996).
A maioria das pessoas mais velhas leva uma vida mais ativa e
multidimensional do que supomos. Aproximadamente 60% se envolvem em
atividades voluntárias, um de cada quatro idosos entre 65 e 72 anos ainda trabalha e
mais de 14 milhões estão envolvidos no cuidado diário de um neto. É crucial lembrar
que a renda por si só não expressa o poder aquisitivo desse grupo. Os
consumidores mais velhos não têm uma série de obrigações financeiras que sugam
a renda dos consumidores mais jovens. Oitenta por cento dos consumidores com
mais de 65 anos de idade possuem casa própria. Além disso, os custos com a
criação de filhos terminaram. Conforme é evidenciado pela popularidade do adesivo
que orgulhosamente proclama “estamos gastando a herança de nossos filhos”,
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muitos idosos agora estão mais inclinados a gastar dinheiro consigo mesmo do que
a economizar em favor de filhos e netos (SOLOMON, 2008).
Segundo Solomon (2008), os adultos mais velhos respondem positivamente a
anúncios que oferecem abundância de informações. Diferentemente de outros
grupos de idade, esses consumidores geralmente não se divertem nem são
persuadidos com propagandas que enfatizam as imagens. Uma estratégia mais
bem-sucedida envolve a construção de comerciais que retratam os idosos como
pessoas bem-integradas, como membros que contribuem para a sociedade, com
ênfase na sua expansão de horizontes, e não, uma precária ligação com a vida.
Uma propaganda eficaz para idosos incluem as seguintes orientações: linguagem
simples, imagens claras e nítidas, utilização da ação para atrair a atenção, falar com
clareza utilizando-se de poucas palavras, utilizar uma única mensagem de vendas e
enfatizar extensões da marca para estimular a familiaridade entre os consumidores
e, finalmente, evitar estímulos irrelevantes.

3.3 SEGMENTAÇÃO DOS CONSUMIDORES IDOSOS

Segundo Solomon (2008) uma pesquisa confirma a sabedoria popular de que
a idade é mais um estado mental do que físico. A perspectiva mental e o nível de
atividade de uma pessoa têm muito mais a ver com sua longevidade e qualidade de
vida do que a idade cronológica, o número real de anos vividos. (...) uma medida
melhor para caracterizar os idosos é a idade percebida, ou idade que a pessoa
sente ter em relação a sua idade cronológica. (...) Quanto mais velhos os
consumidores ficam, mais jovens eles se sentem em relação à sua idade real.
A subcultura sênior é um mercado extremamente grande; o número de
americanos com 65 anos ou mais excede toda a população do Canadá. O mercado
idoso é particularmente adequado para a segmentação porque os consumidores
mais velhos são fáceis de identificar pela idade e pelo estágio no ciclo de vida
familiar (SOLOMON, 2008).
Além da idade cronológica (...) outras dimensões são utilizadas para
segmentação dos idosos como: por período em que a pessoa ficou adulta, estado
civil corrente, saúde e perspectiva de vida (SOLOMON, 2008).
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Wieselberg (1995) afirma que ao chegar à terceira idade o indivíduo percebe
modificações significantes na sua fisiologia, nos hábitos e nas suas crenças. As
mudanças sofridas pelo corpo humano parecem ser as primeiras percebidas. Grego
(1987) orienta que na segmentação do consumidor da terceira idade, o especialista
em marketing não deve se ater apenas ao aspecto cronológico, mas também a
variáveis tais como: saúde, renda, educação, aposentadoria, processo de
informação, auto-conceito, grupos de referência e participação em associações
(FARIAS; SANTOS, 1998).
Moschis (2003) estabelece atributos que são importantes se manter em
mente para o segmento dos consumidores com mais de 50 anos. O primeiro é a
conveniência. O autor acredita que o conforto pode ser percebido de forma diferente
por diferentes pessoas. Conforto é algo que os consumidores mais velhos valorizam
muito. Isto pode assumir a forma de, por exemplo, a proximidade com a loja ou a
simplicidade de fazer negócios. O segundo atributo é a funcionalidade. Aqui o autor
argumenta que o importante para os consumidores mais velhos é que o produto
comprado seja funcional. O terceiro atributo é a qualidade, os consumidores mais
velhos estão dispostos a pagar um preço mais elevado para obter um produto ou
serviço de melhor qualidade, numa atitude mais consciente. O quarto atributo é a
confiança, o autor acredita que os consumidores mais velhos são mais conscientes
dos riscos e preferem produtos já conhecidos no mercado, preferem marcas
famosas. O quinto atributo é um serviço personalizado. A atenção pessoal é
importante para esses consumidores que preferem fazer negócios através de
contato pessoal com o vendedor e apreciam quando alguém da empresa se
preocupa com eles. O sexto atributo é o produto. As empresas devem desenvolver
novos produtos ou melhorar os já existentes a fim de facilitar o uso ou manuseio
pelos mais idosos (SOLOMON, 2002).
Em seu estudo sobre o consumidor da terceira idade, Moschis (1992, 1993 e
1996), criou o termo gerontografia (gerontographics), significando o reconhecimento
das diferenças individuais no processo de envelhecimento, bem como das
diferenças nos tipos de dimensões de envelhecimento que ocorrem na vida madura.
Com esta perspectiva, o referido autor procura acumular conhecimentos a respeito
do comportamento do consumidor idoso pelo reconhecimento dos aspectos
multifacetados do processo de envelhecimento, e considera este comportamento
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uma manifestação de estágios multidimensionais e de circunstâncias, que os
indivíduos maduros vivenciam.
Moschis (1994a) conforme tabela 4 caracterizou o segmento da população
com mais de 55 anos.
TABELA 4: SEGMENTAÇÃO GERONTOLÓGICA DA POPULAÇÃO COM MAIS
DE 55 ANOS DE IDADE
Gerontografia: características selecionadas
% da população com Ramificações de Segmento mais de 55 anos Perfil marketing

Generosos
saudáveis

Ermitões
saudáveis

Enfermos
sociáveis

18%

36%

29%

Passaram por menos eventos
relacionados
com
o
envelhecimento,
como
aposentadoria ou viuvez, e tendem
a
comportar-se
como
consumidores mais jovens: Foco
principal: aproveitar a vida

Buscam uma vida independente e
são bons clientes para serviços
discricionários,
como
faxinas
domésticas e secretárias eletrônicas

Reagem aos eventos da vida,
como a morte do cônjuge isolandose. Ressentem-se de terem que se
comportar como velhos

Enfatizam a conformidade Querem
saber
se
sua
aparência
é
socialmente aceitável e tendem a
sentir-se à vontade com as marcas
famosas

Mantêm
auto-estima
positiva,
apesar das adversidades. Aceitam
limitações, mais ainda estão
determinados a obter o melhor que
a vida pode oferecer

Têm problemas de saúde que
podem
exigir
dieta
especial.
Cardápios e promoções especiais
levam essas pessoas a restaurantes
que atendem ás suas necessidades

Ajustaram seu estilo de vida para Gostam de permanecer na mesma
aceitar a velhice, mas optaram por casa onde criaram sua família. Bons
Reclusos
17%
enfrentar
eventos
negativos candidatos para reformas e também
frágeis
tornando-se espiritualmente mais para sistemas de emergência
fortes
Fonte: Adaptado de George P. Moschis, “Life Stages of the Mature Market” American Demographics,
september 1996.

Os hermitões saudáveis são indivíduos que têm boa saúde e muitos deles
ainda estão trabalhando. Os consumidores neste segmento tendem a ser isolar e
não têm uma vida muito ativa. O grupo também tem uma pequena necessidade de
consumir tanto para uso diário quanto termos de lazer.
Os generosos saudáveis - este segmento se caracteriza por indivíduos com
boa saúde, independentes, ativos e relativamente abastados. São socialmente
engajados, querem o máximo de vida. Possuem necessidade de informações
individuais seletivas e um grande interesse por produtos e inovações.
Os enfermos sociáveis - os indivíduos deste segmento tendem a se preocupar
com sua saúde. São socialmente ativos, dispostos a mudar a sua vida de acordo
com a idade, ansioso para aprender e fazer coisas novas estão muito mais
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inclinados a pagar em dinheiro e tem atitudes mais positivas para receber marketing
dirigido que são especificamente orientadas para o "velho".
Os reclusos frágeis - são indivíduos com má forma física e socialmente
isolados. Normalmente preocupados com a sua segurança física.

3.3.1 Comportamento do Consumidor Idoso

Segundo Moschis (1996), é amplamente aceito que as pessoas envelheçam
como seres biológicos, psicológicos, sociais e até espirituais. Acrescente-se que
este processo ocorre de maneira diferente através do espaço de vida e não se pode
assumir que as pessoas com idades semelhantes dividam as mesmas experiências
ou tenham o mesmo processo de envelhecimento (FARIAS; SANTOS, 1998).
Para Moschis et al. (1993, 1994a), as explicações do comportamento humano
na vida avançada não surgem de uma abordagem única, porque o envelhecimento e
os comportamentos relacionados a este são multidimensionais em sua natureza.
Nesse sentido, para melhor entender o comportamento do consumidor maduro três
tipos de perspectivas de envelhecimentos devem ser considerados. Estas
perspectivas

são

esquemas teóricos conceituais

utilizados

no

estudo

do

comportamento humano na idade avançada, brevemente conceituada a seguir.
O envelhecimento biológico ainda não é compreendido em sua totalidade,
mas ressalta-se que este sistema apresenta relevantes implicações para o
planejamento e controle de marketing. Algumas pesquisas identificadas por Moschis
(1994b, 1996) têm mostrado como o envelhecimento de vários sistemas biológicos
pode afetar o comportamento do consumidor. Por exemplo, pode alterar suas
necessidades, criando oportunidades para o desenvolvimento de produtos,
mensagens e ambientes de varejo específicos.
Schewe (1988, p. 67) cita que os produtos e serviços são desenvolvidos
tendo em mente os consumidores mais jovens, desconsiderando as mudanças
biológicas que acontecem com o envelhecimento individual, especialmente da visão,
audição, tato, olfato e estrutura muscular. E com relação à internet, será que as
empresas de comércio eletrônico conhecem esta perspectiva, ou estão preocupadas
somente com o segmento mais jovem da população brasileira?
O envelhecimento psicológico pode estar relacionado ao processo de busca
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de informações e às habilidades de resolução de problemas (lembranças,
compreensão, retenção e avaliação), que são influenciados pelo envelhecimento
biológico e por fatores psicológicos, como por exemplo, a saúde mental e a
personalidade, além de fatores socioculturais e ambientais. Desse modo, uma
empresa pode definir segmentos de mercado com base na idade cognitiva do
indivíduo, ao invés de sua idade cronológica, e assim desenvolver apelos de
comunicação sem lidar diretamente com a aceitação ou rejeição psicológica da
idade cronológica do consumidor (MOSCHIS, 1994).
O envelhecimento sociológico pode ser exemplificado no caso de um
consumidor assumir novos papéis com o seu amadurecimento biológico, e assim
tender a redefinir suas necessidades e prioridade de consumo. Desse modo as
empresas podem se beneficiar da compreensão dos estágios de transição dos
indivíduos na vida madura e assim, melhor segmentar seus mercados, posicionando
seus produtos com o objetivo de facilitar a adaptação aos novos papéis desses
consumidores (MOSCHIS, 1994).
Smith e Moschis (1991) citam que com o passar dos anos, alguns agentes de
socialização diminuem de importância para as pessoas, enquanto outros aumentam.
Por exemplo, as instituições sociais como clubes e centros para a terceira idade
tornam-se agentes importantes para as pessoas mais velhas, da mesma forma que
a escola é para os adolescentes. O uso de e-mail e de chats na internet podem
auxiliar a manutenção do processo de socialização com os pares, especialmente
através da comunicação virtual. A partir do momento em que as pessoas assumem
novos papéis com o passar dos anos, elas tendem a redefinir suas necessidades de
consumo e prioridades.

3.4 O NOVO IDOSO

Se o mercado se altera, com o envelhecimento da população, o perfil dos
consumidores também se modifica. Surge a necessidade da criação de novos
produtos e serviços que atendam a demanda desse novo mercado. No entanto, as
empresas parecem não estar prestando atenção a esse novo público que está
surgindo; um público com um razoável poder aquisitivo, com grande disponibilidade
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de tempo, um consumidor exigente e cada vez mais preocupado com sua saúde e
bem-estar (SIEVERT; TAÍSE, 2007).
Os idosos aumentarão de importância como segmento de mercado e à
medida que a população envelhece, as necessidades dos consumidores idosos se
tornarão cada vez mais influentes (...) muitos produtos encontrarão recepção mais
simpática da parte do idoso se eles e suas embalagens forem modeladas para se
adaptarem as limitações física desse consumidor. Muitas embalagens são pouco
práticas e difíceis de manipular, muitos tamanhos não são apropriados e, ainda,
utilizam letras muito pequenas para informação do consumidor (SOLOMON, 2008).
O acesso dinâmico a informações proporciona uma transformação diária no
comportamento de consumo da nova geração de idosos. O antigo estereótipo de
que os idosos só saem de casa para ir à igreja e vivem “tricotando” não se encaixa
mais aos idosos atuais. A nova geração de idosos está mais atualizada, buscando e
exigindo novos serviços e produtos, viajando para diversos lugares, passeando e
comprando muito. Isso se comprova através de estudo feito em 2005, pelo IpsosMarplan, que demonstrou que um terço dos idosos brasileiros viajou nos últimos 12
meses, 24% das mulheres compraram em lojas de departamento e 25% costumam
passear e fazer refeições em shoppings centers (BARCELLOS, 2005).
De acordo com Schirmacher (2005), os idosos de hoje já possuem muitos
hábitos diferentes dos idosos de antigamente; pressupõe-se que os idosos do futuro,
que são os adultos atuais, serão ainda mais distintos. Devido à era tecnológica (...)
os idosos do futuro serão atualizados e utilizarão a internet e outras tecnologias (...).
O local de compras dos idosos do futuro será a internet (FARIAS; SANTOS, 1998).
Os idosos da atualidade já começam a se mostrar mais interessados pelas
novas tecnologias e estão começando a utilizá-las mais a seu favor. Blecher (2005,
p. 43) relata que uma pesquisa da GFK Indicator apresentou dados surpreendentes:
20% dos idosos utilizavam o computador pessoal para pagar contas. Porém, o autor
afirma que o acesso às novas tecnologias, previsto até por um artigo do Estatuto do
Idoso, não deve se limitar somente á informática.

3.5 O IDOSO E A INTERNET

O crescimento da população de idosos e a disseminação da internet geraram

45

um aumento do número de usuários idosos conectados e conseqüentemente, um
interesse da comunidade científica em estudar a interação destes usuários com o
meio digital.
Rybash (1995, p. 41), destaca que: não todos, mas a maioria dos idosos tem
dificuldades na organização e interpretação da informação, pois a capacidade para
focalizar, manter ou mudar a atenção é prejudicada com o avanço de idade.
Segundo Nielsen (2000, p. 298), a partir do momento que se envelhece,
“adquire-se limitações psíquicas e motoras”. As estimativas são de que somente
14% das pessoas com menos de 65 anos tem algum tipo de deficiência funcional,
em contraste com 50% entre as pessoas com mais de 65. O autor ainda pontua a
necessidade em se projetar sistemas para internet que promovam a acessibilidade e
que sejam adequados para o público de idade avançada.
Jakob Nielsen realizou em 2002 uma pesquisa na qual entre outras constatou
que a usabilidade dos sites web é duas vezes pior para o grupo de idosos se
comparada ao grupo com idades inferiores a 55 anos.
Já em 2003, outro estudo feito pelo Software Usability Research Lab afirma
que as aplicações na web estão sendo projetadas sem levar em consideração
fatores de suma importância como as que levam em conta que os usuários idosos
tendem a apresentar uma dificuldade maior no uso das novas tecnologias, pois têm
pouco ou nenhum treinamento ou mesmo simplesmente as desconhecem. O estudo
ressalta ainda que o uso exagerado de jargões dificulta a navegação do idoso e cria
uma ansiedade ainda maior.
Resultados de trabalhos já realizados com este grupo de consumidores
apontam a existência de um nicho de consumidores maduros internautas, com perfil
inovador e que reconhecem a importância da Internet em seu dia-a-dia,
principalmente como canal de integração social (LEPA; TATNALL, 2003; FARIAS,
2004; LLOYD, 2001; SOLOMON, 2002).
Lepa e Tatnall (2003) realizaram um estudo com idosos australianos a fim de
descobrir porque alguns idosos adotam a Internet e outros não. Por meio da Internet
os idosos podem usar correio eletrônico para se comunicar com suas famílias,
acessar informações, pagar contas e fazer compras. Segundo os autores, uma
pesquisa do governo australiano em 2000 mostra a Internet como fator-chave para
aumentar a habilidade dos idosos em se manter ativos e independentes.
Com relação ao uso da internet por consumidores da terceira idade no Brasil,
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Farias (2004) conclui pela existência de um nicho de “ciberidosos” e outro de
indivíduos desinteressados pela Internet. O referido autor faz uma revisão
bibliográfica voltada para o indivíduo da Terceira Idade e o consumo de tecnologias
(Internet) e afirma que alguns autores, já na década de 80, investigaram a adoção
de tecnologias por consumidores mais velhos nos Estados Unidos e encontraram
suporte para afirmar que a idade relaciona-se diretamente à atitude dos indivíduos
na adoção de novas tecnologias, e que esse processo pode ser caracterizado por
cinco estágios: conhecimento da tecnologia, persuasão, decisão, implementação e
confirmação. Estes autores também argumentam que os idosos constituem
segmento que adota por último, os novos produtos, serviços ou idéias inovadoras.
(FARIAS, 2004).
O estudo de Farias (2004) sobre “ciberidosos” revelou que 72% faziam uso do
computador e da Internet, enquanto 28% não o faziam. Dos que utilizavam a
internet, 33% aprenderam a usá-la sozinhos, enquanto que 33% tiveram esse
aprendizado no trabalho. O tempo médio transcorrido desde o início do uso da
internet variava de 1 a 5 anos para 31% dos entrevistados, de 6 a 10 anos para 63%
e acima de dez anos para 6% destes. Questionados sobre a habilidade no uso da
internet, a maioria (61%) considerou “boa”, e somente um respondente julgou ter
habilidade “pobre”. Apenas dois respondentes mencionaram que faziam compras online. Com relação à Internet, mais especificamente, alguns estudos mencionam que
dos diferentes grupos de consumidores que dedicam seu tempo para ficarem online, os indivíduos da terceira idade são de especial interesse, a partir do momento
que rompem uma imagem estereotipada, ao serem extremamente receptivos a esta
nova tecnologia. Na verdade, o computador e a internet têm desempenhado um
importante papel na vida dos “ciberidosos” (FARIAS, 2004).
A respeito do uso de computadores, a revisão bibliográfica feita por StuartHamilton (2002), indica estudos que revelam:
As pessoas mais velhas podem ficar inibidas e não usar o computador por
sentimentos de perda de controle, desumanização e ansiedade, embora isso não
tenha relação com a capacidade real de usar um computador.
Outros estudos mostram que o grau em que as pessoas se dão bem em seu
treinamento inicial também desempenha um papel essencial na determinação do
futuro uso do computador.
O custo pode ser um fator fundamental. Muitas pessoas mais velhas que
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desejariam participar são impedidas pelo preço.
Outras podem concluir que não há muitas coisas de interesse para elas.
Em

estudo

referente

às atividades executadas pela

terceira

idade

(STREHLAU; BACHA; LORA, 2006) encontrou-se, a partir de amostra nãoprobabilística, envolvendo cerca de 700 indivíduos das classes A e B, que navegar
na internet é considerada atividade de lazer por cerca de 30% da amostra
pesquisada. Os autores também concluíram utilizando análise fatorial e análise de
agrupamentos (cluster), que há heterogeneidade de comportamento dos idosos
dentro das faixas etárias de 60 a 65, 66 a 70, 71 a 75 e mais de 76, mostrando que
há necessidade de cuidado na referência ao segmento terceira idade evitando-se
tratá-la como um segmento homogêneo.
Em suas pesquisas sobre o uso da internet por consumidores acima de 55,
Vuori e Holmlund-Rytkönen (2005) concluíram que, adicionalmente a idade, o nível
educacional tem alta correlação com a familiaridade e com o uso da internet. Quanto
maior o nível educacional formal do respondente, maior a chance dele ser um
internauta.
Segundo Beni (1998), a Internet seria o veículo cada vez mais usado pelas
pessoas da terceira idade porque possibilita que essas pessoas, sem sair de casa,
consultem pacotes de viagens, acessem sites de cidades, conheçam as praias, os
pontos turísticos das cidades, os melhores restaurantes e, também, se quiserem,
podem reservar suas viagens, saber sobre preços e até mesmo pagar via Internet.
Estudo intitulado Idosos no Brasil – Vivências, desafios e expectativas na
terceira idade, envolvendo 2.136 idosos entrevistados e abrangendo 204 municípios
das cinco macro-regiões do país, concluiu que 44% dos pesquisados gostariam de
estudar e destes, 6% teriam preferência por cursar informática e que 14%
responderam ser o computador/internet o meio pelo qual aprendem ou se mantém
informado (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2007).
Vianna et al. (2007) em pesquisa realizada, analisaram os hábitos de
indivíduos da terceira idade, relativos ao uso da internet. Neste estudo,
consideraram duas dimensões nas análises efetuadas: o estado de espírito com
relação à atual fase da vida e o nível de independência do indivíduo. A pesquisa
empírica foi conduzida junto a uma amostra não-probabilística por conveniência,
composta por 700 pessoas, com idade superior a 60 anos, residentes na cidade de
São Paulo e pertencentes às classes AB (critério Brasil).
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Ao analisarem os resultados quanto à freqüência de uso (diariamente ou pelo
menos uma vez por semana) em relação às atividades; - uso da internet e - posse
de computador, constataram que para o total da amostra, 30% fazem uso da internet
com freqüência, no entanto comparando-se como resultados obtidos quando
efetuados cruzamentos quanto à independência e estado de espírito, verificou-se
percentuais mais elevados para os indivíduos classificados como independentes
(com mobilidade de locomoção) - 41% e para os “down” (insatisfeitos e deprimidos) 42%. Quanto à freqüência de uso de computador como atividade de lazer,
encontrou-se 19% para o total da amostra, 26% para os independentes e 34% para
os “down”.
Com relação à posse de computador e ao meio de acesso à internet,
constataram que para o total da amostra, o percentual de posse de computador é de
83%, aumentando para 88% entre os independentes e para 93% entre os “down”.
Daqueles que possuem computador, 68% acessam a internet, sendo que 92% com
linha discada. Esses percentuais tendem a ser mais elevados entre os
independentes (75% de acesso à internet e 97% por linha discada) quando
comparados com 79% e 99%, respectivame4nte, para os “down”.
Ao analisarem o tempo diário de navegação na internet, concluíram que os
entrevistados não ficam muito tempo navegando na internet, sendo que do total da
amostra, 51% gasta menos de 1 hora navegando e 18% ficam de 1 à 5 horas na
internet, comparados com 55% e 20% respectivamente dos independentes e 49% e
30% respectivamente “down”. Confirmam a influência das variáveis, nível de
independência e estado de espírito já que os resultados se mostraram
estatisticamente significativos.
Finalmente, concluíram que, o declínio de algumas atividades não inviabiliza a
apropriação e o domínio do recurso tecnológico, o que rompe a idéia de que o idoso
não aprende ou que não pode ser produtivo. As pessoas da amostra classificadas
com a característica de personalidade independente e aquelas consideradas como
“down” são as maiores usuárias da internet, e parecem buscar a partir dela, a
melhoria de estado de espírito nessa fase de vida.
.
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3.5.1 Benefícios advindos do uso da tecnologia da informação pelo Idoso

Um grande desafio para o idoso hoje é sua adaptação às exigências do
mundo moderno, entre elas a tecnologia da informação ligada ao uso da Internet,
que tem seu uso cada vez mais disseminado entre a população, fazendo com que o
idoso fique mais próximo desta realidade. A Internet apresenta uma série de
facilidades e vantagens ao idoso, possibilitando que a partir de sua residência, por
exemplo, ele se comunique, compre, obtenha informações, ouça música, tornandose a internet, uma opção de lazer, de aprendizagem e inserção social. Portanto, se
vivemos na sociedade da informação devemos ter a preocupação de proporcionar
também ao idoso a participação na utilização da Internet a bem dele usufruir seus
benefícios (ZAJICEK, 1998).
Estudos com idosos relacionados à aprendizagem em informática relatam ter
notado sensível incremento na interação social e na estimulação mental dos
participantes (CZAJA, 1998).
Calero (1997) afirma que a chamada “terceira idade” é uma época marcada
pelo decréscimo do potencial neurobiológico. Geralmente é atribuído aos idosos um
declínio nas habilidades intelectuais e na absorção de novas informações. Para
Gerven (2000), as principais mudanças cognitivas em idosos seria o decréscimo na
capacidade de memória, perda da velocidade de processamento da informação e o
decréscimo na habilidade de distinguir a informação relevante da não relevante.
Essas

alterações

nas

habilidades

cognitivas

básicas

podem

trazer

desconforto, perda da autonomia, entre outros fatores sociais conhecidos. Porém,
estudos revelam que o desenvolvimento de estratégias pode garantir a autonomia e
o bem estar geral do idoso. Uma vida ativa, através de atividades voltadas à
aprendizagem pode ajudar a preservar as funções cognitivas. Como afirma Aersten
(2002), estudos que se preocupam com a performance cognitiva do idoso
contribuem para o desenho de ações metodológicas futuras, podendo proporcionar
maior conforto a situações muitas vezes incômodas para o idoso, no que diz respeito
à realização de certas tarefas do seu dia a dia e de sua inserção na sociedade de
uma maneira mais ampla.
Argimon (2002) realizou um estudo sobre idosos com idade entre 65 e 95
anos, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento cognitivo deles. A autora
constatou que o declínio cognitivo não podia ser generalizado, já que, segundo ela,
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uma idade avançada não traduz por si só o declínio de habilidades cognitivas. O
declínio cognitivo identificado nas habilidades, tais como atenção, memória e
linguagem, foi de intensidade leve, não sendo suficientes para acarretar mudanças
significativas no seu padrão cognitivo.
Muitas vezes como resultado dessas alterações cognitivas, os idosos
precisam de mais tempo para processar a informação especialmente se estas forem
mais complexas. Por exemplo, eles necessitariam formar novos esquemas
cognitivos para aprenderem até comportamentos simples, como utilizar o mouse do
computador.
Segundo afirma Czaja (1998), os idosos são aptos a aprender como utilizar o
computador e a se beneficiar com seu uso.
Kachar (2001) ressalta que a tecnologia quando desenvolvida com objetivo de
ajudar e facilitar poderá trazer oportunidades às pessoas que a utilizam.
Convenientemente utilizada, a tecnologia facilita o processo de comunicação,
aprimorando as relações interpessoais, colocando as pessoas em contato com
parentes e amigos num ambiente de troca de idéias e informações, reduzindo o
isolamento; melhorando seu bem estar e realizando um estímulo mental.

3.5.2 Adoção de atributos em produtos de alta tecnologia

Segundo Rogers (1995) uma tecnologia é um desenho para uma ação
instrumental que reduz a incerteza em relações de causa e efeito, envolvidas no
alcance de determinados objetivos. Tecnologia é definida por Capon e Glazer (1987)
como um know-how, uma informação necessária para produzir ou vender um
produto, de processo e de gerenciamento. Desta forma, os produtos inovadores são
manifestações do know-how.
Para Moriarty e Kosnik (1989) tecnologia é o resultado de informações,
habilidades e artefatos para desenvolver um novo produto ou serviço. No entanto, há
diferenças significativas entre tecnologia e alta tecnologia (high tech). O mundo da
alta tecnologia é caracterizado por níveis de incertezas de mercado e de incertezas
tecnológicas. Em decorrência das incertezas de mercado surgem questões
relacionadas às necessidades dos consumidores serem supridas com a nova
tecnologia, ao potencial de mercado para esta tecnologia, à velocidade de

51

penetração da tecnologia no mercado, e às reações de mercado quanto aos novos
padrões que a nova tecnologia traz. Diante de tantas incertezas o consumidor
entende como arriscada a aquisição de novos produtos de alta tecnologia. A
complexidade dos produtos também impacta na aceitação do mercado. Como os
produtos de alta tecnologia são mais complicados, os consumidores requerem mais
informações e precisam ser educados quanto ao uso do produto (ROSEN et al.,
1998).
Muitas inovações tecnológicas inserem atributos que são completamente
novos e desconhecidos por grande parte dos consumidores. Embora estudos
passados sugiram que a adição de novos atributos tenda a aumentar o valor e as
vendas destes produtos, à medida que os consumidores entendam estes atributos
como benefícios

adicionais, os estudos de

Mukher-jee e Hoyer (2001),

demonstraram que o efeito positivo de novos atributos só se manifesta no caso de
produtos de baixa complexidade. Para produtos de alta complexidade a adição de
novos atributos tende a reduzir o valor do produto, em função dos custos de
aprendizagem do consumidor para estes atributos, além de contribuir para chamada
tecnofobia.

3.5.3 Estilo de vida associado ao uso da tecnologia da informação

Segundo Kotler (2003), estilo de vida é o padrão de vida expresso em
atividade, interesses e opiniões de uma pessoa. Estilo de vida é o conjunto de
valores ou gostos compartilhados por um grupo de consumidores refletidos em
padrões de consumo (SOLOMON, 2002).
Hawkins et al. (2007) definem estilo de vida, como sendo como o indivíduo
representa a auto-imagem, e é determinado pelas experiências passadas,
características inatas e situação atual. Afirmam ainda que, o estilo de vida de uma
pessoa influencia todos os aspectos dos hábitos de consumo dessa mesma pessoa
e é uma função de características individuais inerentes de forma moldadas e
formadas por meio da interação social, à medida que a pessoa evolui ao longo do
ciclo de vida. As medições de estilo de vida podem ser constituídas com variados
graus de especificidade, podendo as empresas conduzir estudos muito específicos
do estilo de vida, concentrando-se naqueles aspectos dos estilos de vida individuais
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ou dos lares que são os mais relevantes para seu produto ou serviço.
Segundo Hawkins et al. (2007) o modo como a tecnologia é utilizada pelos
consumidores é de fundamental importância para os profissionais de marketing.
Existem inúmeros perfis baseados no estilo de vida relacionados à tecnologia e a
internet, incluindo grupos específicos para cada loja on-line (WEISS, 2001).
A Forrester Research criou o Technographics, esquema de segmentação
baseado na tecnologia, que examina segmentos com base no estilo de vida que
incluem todas as tecnologias e atividades relacionadas, como o tipo de acesso online, o fato de possuir um computador, o uso de programas de mensagens
instantâneas e as compras on-line. Com base nas respostas de mais de 60.000
respondentes norte-americanos, surgiram os dez segmentos a seguir (FORREST
RESEARCH, 2009).
- Acelerados (12%). Otimistas, com baixa renda e motivados pela carreira. Os
acelerados são pressionados pelo tempo, esforçados e usuários freqüentes de
tecnologia de todas as formas. Maior probabilidade de possuírem um PC e de
estarem on-line.
- Batalhadores (5%). Otimistas, com baixa renda e motivados pela carreira.
Os batalhadores estão começando a acreditar no valor da tecnologia como modo de
avançar na carreira. Maior probabilidade que a média de serem influenciados por
“aquilo que é quente”. Usuários medianos de tecnologia.
- Relutantes (7%). Pessimistas, com alta renda e motivados pela família. Os
relutantes são bem-sucedidos na carreira, mas têm pouca tolerância à tecnologia.
São os usuários menos freqüentes de programas de mensagens instantânea e é
pouco provável que façam download de arquivos de música. Mais ainda têm maior
probabilidade que a média de possuir um PC e de estarem on-line.
- Cultivadores da Nova Era (8%). Otimistas, com alta renda e motivados pela
família. Os cultivadores da nova era acreditam muito do valor da tecnologia para a
família e a educação. Maior probabilidade que a média de possuir um PC e de
estarem on-line.
- Esperançosos Digitais (6%). Otimistas, com baixa renda e motivados pela
família. Os esperançosos digitais são amantes de tecnologia voltadas para a família.
Usuários relativamente freqüentes de programas de mensagem instantânea. Talvez
devido à baixa renda, têm menos probabilidade que a média de possuir um PC e de
estarem on-line.
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- Tradicionalistas (10%). Pessimistas, com alta renda e motivados pela
família. Os tradicionalistas suspeitam de qualquer tecnologia além do básico. Pouca
probabilidade de serem influenciados por “aquilo que é quente”. Um dos grupos com
menos probabilidade de realizar operações bancárias on-line e de fazer download de
arquivos de música.
- Tapetes de Mouse (9%). Otimistas, com alta renda e motivados pela
diversão. Os tapetes de mouse gostam de diversão interativa, especialmente no PC.
Grupo com maior probabilidade de fazer compras on-line, ter um telefone celular e
realizar operações bancárias on-line.
- Colecionadores de Bugigangas (7%). Otimistas, com baixa renda e
motivados pela diversão. Os colecionadores de bugigangas querem produtos de alta
tecnologia de preço baixo. Maior probabilidade de serem influenciados por “aquilo
que é quente”, de utilizar programas de mensagem instantânea e de fazer download
de arquivos de música. A renda baixa faz com que tenham um pouco menos de
probabilidade que a média de possuir um PC e de estarem on-line.
- Viciados em Mídia (6%). Pessimistas, com alta renda e motivados por
diversão. Os viciados em mídia têm interesse especial em televisão e por recursos
como vídeo on-demand.
- Cidadãos Tecnofóbicos (29%). Pessimistas e com baixa renda. Os cidadãos
tecnofóbicos, de longe o maior grupo, têm medo da tecnologia e demoram a adotála. Este grupo é menos receptivo a inovações tecnológicas. Têm a menor
probabilidade de possuir um PC, de estar on-line, de fazer compras on-line ou de
realizar operações bancárias on-line.

3.6 INTERAÇÃO HOMEM-COMPUTADOR (IHC)

A internet possibilita o acesso à informação, entretanto, a questão referente à
dificuldade de acessá-la, passa necessariamente pela questão da facilidade ou
dificuldade da interação do homem com o computador. Não se quer afirmar com
isso, que o computador seja a única via de acesso à informação, contudo,
seguramente é uma via que tem sido utilizada de forma crescente.
O termo Interface Homem-Computador (IHC) foi adotado em meados dos
anos 80 para descrever a necessidade de mostrar que o foco de interesse não esta

54

apenas relacionada ao design de interfaces, mas abrange aspectos da interação
entre usuários e sistemas (ROCHA; BARANAUSKAS, 2000).
A Association for Computing Machinery (ACM), definiu a interação humanocomputador como uma disciplina que diz respeito ao projeto, avaliação e a
implementação de sistemas de computador interativos para uso humano e ao estudo
dos principais fenômenos que os cercam (CARVALHO, 2003).
Para Padovani (2002, p. 27):
A Interação Humano-computador é um campo de estudo interdisciplinar que
tem como objetivo geral entender como as pessoas utilizam, ou não
utilizam, a tecnologia da informação. É um conjunto de métodos e ações
que observam como o homem interage com um sistema computadorizado,
dedicando-se a implementar e avaliar o design de sistemas interativos e os
fenômenos que dele fazem parte, como os atributos de usabilidade.

Helander et al. (1997) salientam que o grande desafio da IHC é garantir a
facilidade e a qualidade de uso em websites com diversas finalidades, uma vez que
o desenvolvimento de aplicações em computador não pode ocorrer simplesmente
por intuição ou tentativa e erro.
Essa sistematização da IHC, segundo Winograd (2003) é o que garantirá a
evolução da interação do ser humano com o computador. Ainda segundo o mesmo
autor, de ferramentas de busca na web a processamento de palavras até a
computação ubíqua, as possibilidades e mudanças tecnológicas derivam de
caminhos onde o computador possa exercer uma função de enriquecer as formas de
comunicação humana.
Um modelo de sistema de interação humano-computador é composto pelo
homem, pelo computador e pelos sistemas. A interseção visível entre homem e
computador é representada pela interface, meio pelo qual um se comunica com o
outro, sem, contudo, suprir o ambiente organizacional, o ambiente físico e o social,
que também interferem nessa relação. Segundo Padovani (2002), um sistema de
IHC se torna eficaz quando ocorre um revezamento no controle das tarefas
realizadas, ora pelo usuário, ora pelo computador. Neste ponto reside um dos
principais problemas dos sistemas de interação homem-computador: a percepção
que muitos projetistas e designers têm do sistema como uma unidade singular,
quando na verdade, fazem parte de um ambiente maior que engloba vários
sistemas, subsistemas e usuários.
Para Mayhew (1992), a criação de sistemas que envolvam IHC deve
privilegiar o conhecimento do macro sistema ao qual ele pertencerá, os objetivos da
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organização, do usuário e do trabalho que nele serão realizado. Para tal propósito,
deverão ser estabelecidos critérios de qualidade para que o sistema alcance os
resultados desejados.
O ponto de partida está no ser humano, o usuário, como centro e foco de
análise, no entanto observa-se que o espaço que separa a comunicação entre o
humano e máquina freqüentemente é percorrido pelo homem, por sua maior
capacidade de adaptação. Em outras palavras, é o homem que fica com o maior
peso na interação entre homem e máquina (CARVALHO, 2003).
A área sensível aos sentidos humanos para interação humano-computador é
circunscrita pela interface. Sobre esta, Shneiderman (2004) afirma que os sistemas
efetivos geram sentimentos positivos de sucesso, competência e clareza na
comunidade de usuários. Essa idéia remete a importância de interfaces bem
projetadas.
O termo interface é aplicado normalmente àquilo que interliga dois sistemas.
Uma interface humano-computador é uma parte do sistema computacional,
composta por uma coleção de dispositivos, por meio dos quais o usuário pode trocar
informações com o sistema. Esses dispositivos são sensíveis às ações do usuário e
são capazes de estimular a sua percepção para que ele possa avaliar e controlar o
funcionamento do sistema (LEITE, 1998).
A interface possui componentes de hardware e software. Os componentes de
hardware compreendem os dispositivos com os quais o usuário realiza as atividades
motoras e perceptivas. Entre eles estão a tela, o teclado, o mouse e vários outros.
Os componentes de software são responsáveis por controlar os dispositivos de
hardware, construir os dispositivos virtuais, com os quais o usuário também pode
interagir, gerar os diversos símbolos e mensagens que representam as informações
do sistema e interpretar os comandos do usuário (SOUZA et al., 1999).
Na Figura 1, observa-se que a interface é a parte do sistema responsável por
traduzir ações do usuário em ativações das funcionalidades (aplicação) e pela
apresentação dos resultados produzidos. A interação é um processo de
comunicação entre o usuário e o sistema, que engloba as ações do usuário sobre a
interface e as suas interpretações sobre as respostas reveladas por essa interface
(LEITE, 1998). Portanto, a interface é o combinado de hardware e software que
viabiliza a interação.

56

SISTEMA
Ação
INTERFACE

USUÁRIO

APLICAÇÃO

Interpretação

FIGURA 1: INTERAÇÃO USUÁRIO-SISTEMA
Fonte: adaptada de Souza et al., p. 429, 1999.

3.7 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) DA USABILIDADE

Para Ferreira e Nunes (2008, p. 19) ao se projetar um produto se deve ter em
vista a expectativa dos usuários e a facilidade de uso. O sistema de informação,
sendo também um produto, não foge a regra; seu projeto deve seguir os princípios
de engenharia a fim de garantir a usabilidade. Os autores definem a engenharia de
requisitos como sendo uma subdivisão da engenharia de software, que procura
sistematizar o processo de definição de requisitos dos softwares. A necessidade
dessa sistematização decorre do fato da complexidade dos sistemas em demandar
total compreensão do problema antes de buscar a solução. A Engenharia de
Requisitos tem por finalidade propor métodos, técnicas e ferramentas para facilitar o
trabalho de determinar o que se espera do sistema.
Ainda segundo os autores, os requisitos podem ser funcionais (RF) ou nãofuncionais (NRF). Os RF descrevem o que o sistema faz, isto é, as funções
necessárias para cumprir os objetivos do sistema. Já os RNF, entre eles, os de
usabilidade, dizem respeito à qualidade do sistema, descrevem suas facilidades e
ligam-se diretamente aos fatores humanos, que normalmente são negligenciados
pela Engenharia de Software. No entanto, desconsiderar esses fatores na definição
de requisitos constitui-se uma das principais razões da insatisfação do usuário com o
produto.
A tabela 5 mostra a taxonomia dos RNF de usabilidade organizada nas
categorias exibição da informação e na de entrada de dados, criada por Ferreira e
Nunes (2008, p. 21), com a finalidade de sistematizar o processo de definição
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desses requisitos e de reduzir os problemas de usabilidade.
TABELA 5: TAXONOMIA DOS RNF DE USABILIDADE
Requisitos Relacionados à Exibição
da Informação

Requisitos Relacionados à
Entrada de Dados

Consistência

Mecanismos de ajuda

Feedback
Níveis de habilidade e comportamento
humanos

Prevenção de erros
Tratamento de erros

Percepção humana
Metáfora
Minimização de carga de memória
Eficiência no diálogo, movimento e
pensamentos
Classificação funcional dos comandos
Manipulação direta
Exibição exclusiva de informação
relevante
Uso de rótulos, abreviações e
mensagens claras
Uso adequado de janelas
Projeto independente da resolução do
monitor
Fonte: FERREIRA; NUNES, 2008.

Categoria: Exibição da informação com consistência
A consistência é uma das principais características para a usabilidade de uma
interface (NIELSEN, 2000; PEARROW, 2000). Ela reduz a frustração provocada por
comportamentos inesperados e logicamente incompreensíveis do sistema. Além
disso, permite que uma pessoa generalize o conhecimento de um aspecto do
sistema para os outros (FOLEY, 1997). Para ser consistente, é necessário que os
menus, comandos de entrada, exibições de informação, e todas as funções de uma
interface possuam a mesma apresentação visual e o mesmo comportamento.
Feedback
Em qualquer forma de comunicação, o feedback é importante. Para uma boa
interação de uma pessoa com o computador, o mesmo deve acontecer, porém
nesse caso, o feedback deve ser planejado e programado (FOLEY, 1997).

Níveis de habilidade e comportamento humano
Ferreira (2003) afirma que para criar produtos efetivamente úteis para um
grupo de pessoas, faz-se necessário identificar e compreender esse grupo: procurar
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saber como as pessoas realizam suas tarefas, o que pesam do seu ambiente de
trabalho e a que tipo de imposições e limitações elas estão sujeitas.

Percepção Humana
Variações de habilidades físicas, comportamento e personalidade influem no
êxito de um sistema. Cada usuário possui um estilo cognitivo, que determina como
ele percebe a informação. Para se criar uma interface que de fato possa ser usada
por diferentes pessoas, deve-se poder apresentar seu conteúdo de diversas formas,
de modo a acomodar as diferentes percepções (PRESSMAN, 2004).
Apesar da forte tendência de utilizar elementos gráficos no projeto de telas,
ainda existe muita informação na forma de texto. A leitura permanece essencial em
vários sistemas. O tamanho do texto, o tipo de fonte, o comprimento das linhas, as
letras maiúsculas ou minúsculas, a localização e a cor são fatores que influem
diretamente na percepção da informação. No projeto de sites, cumpre lembrar que o
modo de percepção da informação difere de pessoa para pessoa (FERREIRA,
2003).

Metáforas
O projetista de interface deve aproveitar o conhecimento que o usuário possui
a respeito do mundo que o cerca; o uso de metáforas que envolvam idéias já
familiares torna a interação mais intuitiva e menos hostil (APPLE COMPUTER,
1992).

Minimização de Carga de Memória
Uma boa interface deve exigir pouco esforço dos usuários para memorizar os
aspectos do site (FOLEY, 1997).
Eficiência no Diálogo, no Movimento e nos Pensamentos
Ferreira e Nunes (2008, p. 45) alertam que no projeto do layout da tela, devese procurar minimizar a distância que o mouse necessita percorrer entre dois
cliques. Elementos usados em geral um logo a seguir do outro, devem ser dispostos
próximos.

Classificação Funcional dos Comandos
O menu fornece uma lista de opções e oferece ao usuário a possibilidade de
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acessar funções e utilitários pouco solicitados. Clicando-se ou passando-se o mouse
por cima de um determinado item do menu, pode aparecer um submenu abaixo dele
(menu pull-down ou menu hierárquico). O menu pull-down apresenta a vantagem de
só ser chamado quando necessário, economizando assim espaço de tela. Além
disso, dá objetividade à tela: itens demais confundem o usuário (FERREIRA;
NUNES, 2008, p. 46).

Manipulação direta
A manipulação direta dá às pessoas a sensação de que estão controlando os
objetos representados no computador. O objeto manipulado deve permanecer visível
enquanto estiver sendo realizada uma operação sobre ele e o efeito dessa operação
deve ser imediatamente notado (APPLE, 1992).

Exibição exclusiva da informação relevante
Para ser assimilada com mais facilidade, apenas a informação relevante no
contexto corrente deve ser mostrada; o usuário não deve ter que ficar procurando,
no meio de muitos dados, aquilo de que precisa para executar sua tarefa. Para isso,
devem ser usadas, sempre que possível, janelas distintas para mostrar informações
de diferentes tipos e pelo menos uma parte de cada janela deve poder ser vista
(PRESSMAN, 2004).

Uso de Rótulos, Abreviações e Mensagens Claras
Deve-se tomar cuidado para adotar rótulos consistentes, abreviações
padronizadas, cores previsíveis e evitar usar signos arbitrários para representar itens
novos; é indispensável critério na escolha desses elementos para evitar dúvidas
quanto ao seu significado (APPLE, 1992).
Uso Adequado de Janelas
Ao clicar em um link ou em um botão, deve-se evitar que sejam abertas novas
janelas. Essa prática, além de poluir a tela e cobrir a janela que o usuário
efetivamente está trabalhando, faz também com que o botão “Voltar” seja
desativado, uma vez que novas janelas não herdam o histórico da janela original
(NIELSEN, 1997).

Projeto independente da resolução do monitor
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Ferreira e Nunes (2008, p. 49) afirmam que outro problema que interfere na
usabilidade dos sites é a questão da resolução. Em interfaces tradicionais, o
projetista sabe para que ambiente ele está projetando; ele tem total controle sobre
cada pixel da tela que aparece para o usuário e pode ter certeza que cada elemento
projetado será visualizado sempre da mesma forma nas telas, independentemente
da resolução de seu monitor. O projetista pode escolher adequadamente os
aspectos visuais da interface, como tipo de fonte, tamanho, entre outros. Como na
web o projetista não consegue controlar como a aparência da interface será exibida,
uma vez que o usuário pode acessar a Internet de diversas maneiras, o design para
web deve ser adequadamente planejado. Um dos princípios básicos é não projetar
os elementos da interface com uma largura de tamanho fixo, determinada por um
número de pixels; deve-se definir a aparência dos componentes através de
percentagens do espaço disponível (NIELSEN, 2002).

Categoria: Entrada de Dados
Muito tempo de trabalho do usuário é gasto com a escolha de comandos,
digitação de dados e outros inputs. Uma boa interface deve otimizar ao máximo o
tempo que o usuário gasta com essas tarefas. As diretrizes apresentadas a seguir
tornam a interface mais poderosa no que diz respeito à entrada de dados
(PRESSMAN, 2004).

Mecanismos de Ajuda
Deve ser fornecida informação de ajuda para toda ação de entrada (FOLEY,
1997), bem como dicas quando o mouse passar sobre algum item. Isto agiliza o
trabalho, pois possibilita ao usuário saber para que serve certo item sem precisar
recorrer ao sistema de ajuda textual.
Prevenção de Erros
Um dos objetivos de uma boa interface é evitar que seus usuários cometam
erros. Ferreira e Nunes (2008, p. 51) afirmam que o bom projeto não permite que o
usuário escolha uma opção inválida e, só depois, receba a mensagem de erro.
Deve-se desabilitar ou inibir os itens do menu que o usuário não pode selecionar no
estado corrente do sistema.

Tratamento de Erros
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Todas as pessoas cometem erros, logo uma boa interface tem que fornecer
recursos que permitam a correção desses erros o mais rápido possível; isso torna as
pessoas mais produtivas e elas se sentem encorajadas a explorar o sistema, o que é
uma maneira bem eficiente de se aprender as características do programa (FOLEY,
1997).

3.8 USABILIDADE

As preocupações com a interação entre seres humanos e máquinas datam da
Segunda Guerra Mundial. Nessa época, cientistas da Força Aérea Inglesa
descobriram que as falhas ocorridas durante a operação de equipamentos militares
não eram ocasionadas exclusivamente por falha humana, mas pela não adequação
dos equipamentos às características físicas, psíquicas e cognitivas humanas. Nascia
então, a Ergonomia, disciplina que estuda a correta adequação de produtos para o
trabalho humano.
Após a Segunda Grande Guerra, os esforços da Ergonomia concentraram-se
no aperfeiçoamento de eletrodomésticos e automóveis. Entretanto, a indústria de
computadores, que mais tarde viria a revolucionar o seu campo de atuação, não
sentia ainda seus benefícios, o que só ocorreu em meados da década de 1960,
quando computadores deixaram de serem máquinas complexas. Em 1969, no I
Congresso Internacional de Ergonomia, definiu-se que "A ergonomia é o estudo
científico da relação entre o homem e seus meios, métodos e espaço de trabalho.
Seu objetivo é elaborar (...) conhecimentos que (...) devem resultar numa melhor
adaptação ao homem dos meios tecnológicos e dos ambientes de trabalho e de
vida" (STORCHI, 2004).
Consolidada como área de estudo interdisciplinar na comunidade científica
mundial, a partir da década de 1970, a Ergonomia também contribuiu para o
desenvolvimento de sistemas interativos, que ocorreram paralelamente ao
estabelecimento de redes eletrônicas. Para reduzir custos de produção e
manutenção,

“ergonomistas”

passaram

a

criar

novas

metodologias

que

identificassem problemas relativos ao contexto de uso dos sistemas. Esse conjunto
de métodos e técnicas estruturadas passou a ser conhecido como Engenharia de
Usabilidade ou simplesmente Usabilidade, definida como “a medida na qual um
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produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos
com eficácia, eficiência e satisfação num contexto específico de uso” (ISO 9241,
1993).
Jokela et al. (2003), em trabalho sobre a norma ISO 9241, descrevem os
termos contidos nesta definição:
A efetividade seria a exatidão com que os usuários alcançam seus objetivos;
A eficiência seria os recursos gastos na exatidão com que os usuários
alcançam os seus objetivos; e,
A satisfação seria a atitude positiva do usuário em relação ao sistema ou
produto.
Com o avanço das tecnologias de informação, em especial a Internet, os
estudos de usabilidade passaram por profundas transformações na década de 1990.
Antes restritos ao desenvolvimento de aplicativos de software, passaram a ser
utilizados por indústrias de diversos segmentos, com inúmeras finalidades. Em
poucos anos, a exigência de estudos de uso em projetos web como portais
cooperativos e corporativos, sites institucionais, comércio eletrônico, Internet
banking, bibliotecas virtuais entre outros, se tornou corriqueira, nos revelando que a
usabilidade é “parte da metodologia ergonômica de adequação das interfaces
tecnológicas às características e capacidades humanas” (MORAES, 2003) e
reconhecidamente benéficas quando se trata de conquistar novos mercados e
clientes à economia de recursos.
Embora a tecnologia permita a construção de poderosos sistemas, isto não
significa que ela sozinha possa propiciar a interação mais adequada entre os
usuários e os sistemas. A propriedade da interface que permite quantificá-la como
adequada ou não é conhecida como Usabilidade, definida, tradicionalmente, como a
combinação de cinco atributos orientados ao usuário (HIX; HARTSON, 1993;
PREECE et al., 1994; SHNEIDERMAN, 1998):
Facilidade de aprendizado: o usuário deve aprender a executar as tarefas no
tempo mais curto possível;
Alto desempenho na realização das tarefas;
Baixa taxa de erros na realização das tarefas;
Retenção após o uso (ou recordação): o quanto de conhecimento do sistema o
usuário retém, após um determinado período (uma hora, um dia, uma semana etc.);
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e,
Satisfação: o quão bem o usuário gosta e se sente confortável em trabalhar
com o sistema.
Com o advento da Internet, as pessoas e as organizações necessitam cada
vez mais de sistemas capazes de fornecer informação com qualidade; essa
demanda torna a interface com o usuário uma parte fundamental dos Sistemas de
Informação já que é através dela que os usuários se comunicam com os aplicativos
para executarem suas tarefas; é importante que ela seja fácil de ser usada. Para
isso, a interface deve atender as expectativas e necessidades de todos seus
usuários (FERREIRA; LEITE, 2003).
Obter interfaces que satisfaçam a muitos usuários não é trivial, uma vez que
existe uma diversidade de pessoas com necessidades distintas. As interfaces devem
poder ser acessadas por qualquer pessoa, independentemente de suas capacidades
físico-motoras e perceptivas, culturais e sociais (NICHOLL, 2001).
Preece (1994) considera que orientações englobam tanto os grandes
princípios, que oferecem conselhos gerais e proporcionam uma base sólida para um
projeto como as regras específicas de concepção, com detalhes diretos de um
projeto. O autor a fim de desenvolver e integrar um design para um projeto de
interface estabeleceu as seguintes orientações:
Conhecer a população de usuários. Isto pode ser difícil de alcançar,
principalmente quando uma população diversa de usuários tem de ser acomodada.
Fornecer atalhos de programa curtos para usuários experientes, promover o valor
pessoal de cada usuário e permitir que os utilizadores executem tarefas em mais de
uma maneira.
Reduzir a carga cognitiva. Isto diz respeito à concepção, para que os usuários
não tenham de se lembrar de grandes quantidades de detalhes. Métodos para
alcançar este objetivo incluem:
- Minimizar a memorização, usando técnicas como a seleção de um menu em
vez de se lembrar de nomes de comando, utilizando nomes de objetos, em vez de
números, e dando ao usuário o acesso ao (compreensível) documentação do
sistema. No entanto, os cuidados devem ser tomados para aplicar adequadamente
os princípios.
- Reduzir o aprendizado sendo consistente, com base no conhecimento de
outros sistemas semelhantes e optando por nomes e símbolos significativos.
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Engenharia para erros. Incluir ações forçadas que impedem o usuário de
cometer um erro (ou, pelo menos, torná-lo mais difícil!). Proporcionar boas
mensagens de erro, utilizando ações reversíveis que permitam que os usuários
possam corrigir seus próprios erros e proporcionando um grande número de
diagnósticos explícitos.
Manter a consistência e a clareza. Consistência emerge de padrões de
operações e representações e do uso adequado de metáforas que ajudam a
construir e manter um modelo mental do usuário de um sistema. Um designer só
pode ter idéias claras sobre o que é baseado em informações iniciais sobre os
usuários. Projetos devem ser confirmados com os usuários – por meio de protótipos
e avaliando projetos – para ter certeza de que a interface do sistema é realmente
clara.
Preece (1994) alerta que as orientações inevitavelmente contem algum grau
de sobreposição e conselhos contraditórios. Consistência poderá, por exemplo, ser
importante para aprender a utilizar um determinado sistema, mas torna-se
problemático quando o usuário é experiente. Muitas destas contradições aparecem
precocemente e depois desaparecem durante o processo de projeto. Muitas vezes,
as limitações impostas pelas características dos usuários, as tarefas e do ambiente
irá eliminar a necessidade de escolher entre os itens dos pareceres contraditórios,
porque uma orientação clara será aplicável quando outros não.
Sharp et al. (2007) afirmam que outra maneira de conceitualizar a usabilidade
se dá em termos de princípios de design. Trata-se de abstrações generalizáveis,
destinadas a orientar os designers a pensar sobre aspectos diferentes de seus
designs. Vários princípios de design já foram desenvolvidos. Os mais conhecidos
referem-se a como determinar o que os usuários devem ver e fazer quando realizam
tarefas utilizando um produto interativo.
Visibilidade
Quanto mais visíveis forem as funções, mais os usuários saberão como
proceder. Por outro lado, quando as funções estão “fora do alcance”, torna-se mais
difícil encontrá-las e saber como utilizá-las.

Feedback
O feedback esta relacionado ao conceito de visibilidade. O feedback refere-se
ao retorno de informações a respeito de que ação foi feita e do que foi realizado,
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permitindo a pessoa continuar a atividade. Vários tipos de feedback estão
disponíveis para o design de interação – áudio, tátil, verbal, visual e combinações
dos mesmos. Decidir que combinações são apropriadas para os diferentes tipos de
atividades e interatividades constituem o ponto central. Utilizar o feedback da
maneira certa pode proporcionar a visibilidade necessária para a interação do
usuário.

Restrições
O conceito de restrição refere-se à determinação das formas de delimitar o
tipo de interação que pode ocorrer em um determinado momento. Existe várias
maneira de fazer isto. Uma prática comum no design de interfaces gráficas consiste
em desativar certas opções do menu sombreando-as restringindo as ações do
usuário somente às permitidas naquele estágio da atividade. Uma das vantagens é
impedir o usuário de selecionar opções incorretas e, portanto, reduzir a chance de
erros.

Mapeamento
Refere-se à relação entre os controles e os seus efeitos no mundo. Quase
todos os artefatos necessitam de algum tipo de mapeamento entre controles e
efeitos, seja uma lanterna, um carro ou uma usina elétrica. Um exemplo de um bom
mapeamento entre controle e efeito são as setas utilizadas para representar o
movimento para cima e para baixo do cursor em um teclado de computador.

Consistência
Refere-se a projetar interfaces de modo que tenham operações semelhantes
e que utilizem elementos semelhantes para a realização de tarefas similares. Uma
interface consistente é aquela que segue regras, tais como o uso da mesma
operação para selecionar todos os objetos. Um dos benefícios de interfaces
consistentes, portanto, é serem mais fáceis de aprender e usar. Os usuários
aprendem apenas um único modo de operação aplicável a todos os objetos. Uma
solução de design muito eficaz é a criação é a criação de categoria de comandos
que podem ser mapeados em subconjuntos de operações. A maneira como os itens
estão divididos entre as categorias de itens de menus também podem parecer
inconsistentes para os usuários. Várias operações aparecem em menus a que não
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pertencem.

Affordance
É um termo utilizado para se referir ao atributo de um objeto que permite às
pessoas saber como utilizá-lo. Quando a affordance de um objeto físico é
perceptualmente óbvia. É fácil saber como interagir com ele.
Shneiderman (1998) estabeleceu princípios para projetos de concepção para
interfaces e orientações quanto à apresentação de dados e entrada de dados.

Princípio 1: Reconhecer a diversidade
Quando a diversidade humana é multiplicada por uma vasta gama de
situações, tarefas e as freqüências de utilização, o conjunto de projeto encontra
enormes possibilidades. O projetista pode optar por uma escolha a partir de um
espectro de estilos de interação.
Estes esquemas realçam as diferenças da base de conhecimentos sobre os
usuários, a formação na utilização do sistema, a freqüência de utilização, e metas,
bem como no impacto de um erro sobre um usuário. Não existe um único projeto
que possa satisfazer a todas estas situações e usuários, por isso antes de se iniciar
um projeto, devem-se estabelecer os perfis dos usuários.
Uso de perfis
É uma idéia simples, porém difícil e, infelizmente, muitas vezes negligenciado.
Não há oposição a este princípio, mas muitos designers supõem que compreendem
os usuários e suas tarefas. Projetistas de sucesso estão cientes de que pessoas
aprendem, pensam, e resolvem os problemas de maneiras diferentes.
Todo projeto deve começar com uma compreensão dos utilizadores, incluindo
perfis da população que refletem idade, sexo, capacidades físicas, educação, cultura
ou origem étnica, formação, motivação, metas, e de personalidade. Usuários de
diferentes países merecem atenção especial, e ainda existem diferenças regionais
dentro dos países. Outras variáveis que caracterizam os usuários incluem
localização (por exemplo, urbano versus rural), perfil econômico, deficiência, e de
atitudes em direção utilizando tecnologia.
O processo de conhecer os usuários nunca termina, porque há muito para
saber e porque os usuários sempre a mudam. Cada passo no âmbito permanente
dos usuários e, em reconhecendo-os como indivíduos cujas perspectivas são
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diferentes das do próprio criador é provável que seja um passo mais perto de um
bom projeto.

Perfis de tarefas
Depois de desenhar o perfil do usuário, os desenvolvedores devem identificar
as tarefas. Cada projetista concorda que o conjunto de tarefas deve ser determinado
antes de a concepção poder continuar, mas muitas vezes a tarefa de análise é feita
informalmente ou implicitamente. A conveniência da concepção ou execução não
deverá ditar a funcionalidade do sistema ou funcionalidades comando.

Estilos de interação
Quando a análise de tarefa é completada e a tarefa dos objetos e as ações
foram identificadas, o projetista pode escolher entre os estilos dessas interações
primárias: menu de seleção, a forma de preenchimento de formulários, linguagem de
comando, linguagem natural, e manipulação direta.

Princípio 2: Utilizar as Oito Orientações para Projeto de Interface
Estes princípios subjacentes do projeto de interfaces são aplicáveis na
maioria dos sistemas interativos e devem ser validados e aperfeiçoados.
1. Esforçar-se pela consistência. Seqüências consistentes de ações devem
ser exigidas em situações semelhantes; terminologia idêntica deve ser utilizada em
avisos, menus, e ajuda a telas e cor consistente, layout, tamanho de fontes.
Exceções, como a não confirmação de senhas ou de confirmação de apagar o
comando, deve ser compreensível e em número limitado.
2. Habilitar atalhos para usuários experientes usarem. À medida que a
freqüência de uso aumenta, assim aumentam os desejos do usuário de reduzir o
número de interações. Abreviações, teclas especiais, comandos ocultos, e macro
são apreciados pelos usuários experientes.
3. Oferecer feedback informativo. Para cada ação do usuário, deve haver um
sistema de feedback. Para ações freqüentes e pequenas, a resposta pode ser
modesta, para ações pouco freqüentes e importantes, a resposta deve ser mais
substancial. Apresentação visual dos objetos de interesse proporciona um ambiente
conveniente para mostrar explicitamente as alterações.
4. Design de diálogos para produzir o encerramento. Seqüências de ações
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deverão ser organizados em grupos, com início, meio e fim. O informativo de
feedback na conclusão de um grupo de ações proporciona satisfação na realização
de ações pelos operadores, uma sensação de alívio, um sinal para liberar os planos
de contingência e as opções a partir de suas mentes, e uma indicação de que o
caminho é claro para se preparar para o próximo grupo de ações.
5. Oferecer prevenção a erros e o manuseamento simples de erros. Tanto
quanto possível, o sistema deve ser concebido de tal forma que os usuários não
possam cometer erros graves. Se os usuários cometerem um erro, o sistema deve
detectar o erro e oferecer instruções simples, construtivas específicas para a sua
recuperação. Ações erradas deverão deixar inalterado o estado do sistema, ou o
sistema deverá dar instruções sobre como restaurar o estado.
6. Permitir fácil reversão de ações. Tanto quanto possível, as ações devem
ser reversíveis. Esta funcionalidade alivia a ansiedade, uma vez que o usuário sabe
que os erros podem ser desfeitos, encorajando assim a exploração de opções
desconhecidas. As unidades de reversibilidade pode ser uma única ação, uma tarefa
de entrada de dados, ou um completo conjunto de ações, tais como entrada de um
nome e endereço bloco.
7. Apoio interno local de controle. Usuários experientes possuem um forte
desejo no sentido de que eles estejam no comando do sistema e que o sistema
responda às suas ações. Ações inesperadas do sistema, ações de seqüências
tediosas de entradas de dados, incapacidade ou dificuldade em obter as
informações necessárias e a incapacidade de produzir a ação desejada
proporcionam ansiedade e insatisfações.
8. Reduzir a carga de memória de curto prazo. A limitação humana de
processamento de informações na memória de curto prazo (a regra geral é que os
seres humanos podem se lembrar de sete para mais ou para menos, dois pedaços
de informações) exige que o mostrado seja simples e a exibição múltipla de páginas
seja consolidada e a freqüência de movimento da janela seja reduzida. Se for o
caso, o acesso on-line a sintaxe do comando, abreviações, códigos, e outras
informações devem ser fornecidos.
Estes

princípios

subjacentes

devem

ser

interpretados,

refinados,

e

prorrogados para cada ambiente. Estes princípios com foco no aumento da
produtividade dos utilizadores, prevêem procedimentos simplificados de entrada de
dados, exibe informações de feedback compreensíveis e rápidas aumentando o
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sentimento de competência, o domínio, e o controle sobre o sistema.

Princípio 3: Prevenção a Erros
Uma forma de reduzir a perda de produtividade devido a erros é a de
melhorar as mensagens de erro fornecidas pelo sistema de computador.
Shneiderman (1998) relatou que cinco experimentos em que as mudanças de
mensagens de erro foram aperfeiçoadas levaram a um melhor sucesso na reparação
dos erros, a uma menor taxa de erro, e uma maior satisfação subjetiva. Mensagens
de erro de qualidade são mais específicas, com um tom positivo e construtivo
(dizendo que o usuário o que fazer, e não apenas relatando o problema). Ao invés
de usar mensagens vagas e hostis, tais como erro de sintaxe ou de dados ilegais, os
designers foram incentivados a utilizar as mensagens informativas.
Três técnicas podem reduzir erros, assegurando completas e corretas ações:
correta combinação de pares, seqüências completas e comandos corretos.
Correta combinação de pares. Um problema comum é a falta de alinhamento
correto de pares. Existem muitas manifestações simples e várias estratégias de
prevenção. Um exemplo disso é o fato de não se prever direito o fechamento de um
parêntese aberto.
Completar seqüências. Às vezes, uma ação requer várias etapas ou
comandos para se chegar a uma conclusão. Uma vez que as pessoas podem se
esquecer de completar todas as etapas de uma ação, projetistas devem tentar
oferecer uma seqüência de etapas como uma única ação.
Corrigir comandos. Projetistas industriais reconhecem que o sucesso dos
produtos depende deles serem seguros e devem impedir o utilizador de fazer uso
perigosamente incorreto do produto.

Orientações para Apresentação de Dados
Um documento de Diretrizes pode ajudar por promover a coerência entre os
vários projetistas, na disseminação de experiência prática, incorporando os
resultados de estudos empíricos, e oferecendo recomendações úteis. Shneiderman
(1998) indica cinco objetivos de alto nível para exibir os dados que são vitais:
consistência na apresentação dos dados; informação eficiente para assimilação do
usuário; sobrecarga mínima de memória do usuário; compatibilidade de dados
apresentados com os dados de entrada e flexibilidade para o usuário controlar os
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dados exibidos.

Orientações para Entrada de Dados
Tarefas de entrada de dados podem ocupar uma fração substancial do tempo
do operador e é a fonte de frustração e de erros potencialmente perigosos. Existem
ações para melhorar o desempenho de entrada de dados: consistência dos dados
de entrada; mínima ação de entrada de dados por parte do usuário; carga mínima de
memória sobre os usuários; compatibilidade de entrada de dados com dados
apresentados e flexibilidade para o usuário no controle de entrada de dados.
Objetivando avaliar questões de usabilidade das aplicações em hipermídia e o
desempenho dos usuários em sites, Nielsen Norman Group realizou em 2002,
pesquisa intitulada Web Usability for Senior Citizens – Design Guideliness based on
Usability Studies with people Age 65 Older abrangendo dois grupos: o primeiro com
usuários entre 21 e 55 anos de idade (faixa de idade que mais utiliza a internet) e o
segundo com usuários idosos (faixa de idade que menos utiliza a internet, mas com
uma participação que vem crescendo consideravelmente nos últimos anos). Os
resultados mostraram diferenças significativas entre os dois grupos; para os usuários
entre 21 e 55 anos de idade a usabilidade, em geral, é duas vezes superior com
relação a usuários com 65 anos ou mais. A navegação foi considerada penosa para
os usuários idosos, exigindo alto grau de concentração.
A partir deste estudo o grupo elaborou um relatório contendo orientações
resumidamente apresentadas a seguir, que dizem respeito às questões que foram
consideradas como as mais importantes observadas pelos respondentes idosos
quando da pesquisa aplicada.

Orientação 1 – Apresentação da Informação e do Texto
A acuidade visual normalmente se deteriora com a idade, e muitos idosos
possuem condições visuais deficientes. Muitos atributos afetam a legibilidade do
texto, incluindo tamanho, cor, colocação, e estilo. O estilo da escrita e o layout da
página são igualmente importantes. Quando a informação é difícil de ler, ela
inferioriza gerando nas pessoas um sentimento de impotência para resolver o
problema, tornando-as menos confortável, e, finalmente, menos produtivas.
Nesse sentido ressalta-se a importância para que se garanta o cumprimento
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desta orientação deve-se observar o seguinte:
- Garantir que o tamanho do texto seja de no mínimo de 12 pontos por padrão
e que haja a possibilidade do usuário aumentar o do tamanho do texto no site;
- Usar o espaço disponível na tela (frame) de forma econômica limitando a
quantidade de informação a ser apresentada em uma página, evitando com isto que
o usuário tenha que executar a rolagem (paginação) de telas.
- Escrever para o entendimento dos usuários, de forma que informações
técnicas presentes devam ser escritas de uma forma não técnica, tornando-as de
fácil leitura e compreensão. Além disso, todos os potenciais usuários devem ser
capazes de encontrar informações sobre produtos que possam compreender.
- Apresentar mensagens de informação (e mensagens de erro) claras e de
forma não ameaçadora evitando que os usuários fiquem assustados ou confusos,
levando a mensagem a sério. A reação a uma mensagem é subordinada à forma
como a mensagem é apresentada. Evitar que mensagens contenham muito texto,
palavras inteligíveis, linguagem técnica, ou com desenho ameaçador, tornando os
usuários ansiosos.
- Considerar cuidadosamente se é necessário usar termos de internet no seu
texto. Na maioria dos casos, os projetistas podem usar padrões web relacionados
com termos e assumir que os usuários os entendem.
- Apresentar informações em um formato que seja fácil de encontrar.
- Tornar mais fácil para os usuários ordenar itens e informações, podendo
comparar ofertas sem que tenha excessivamente se deslocar entre páginas (telas),
evitando dificuldades e cansaços.
Orientação 2 – Apresentação navegacional dos elementos e dos links
Alguns efeitos biológicos do envelhecimento provocam limitações nos
usuários que refletem na interação dos usuários com a web. Muitas pessoas com
mais de 65 anos apresentam problemas musculares, diminuição da acuidade visual
e condições desfavoráveis crônicas. Desconforto e dor não só irá tornar a
experiência de usar a web menos satisfatória, mas induzir usuários a limitar sessões,
tornando-as mais curtas, ou mesmo deixando geralmente de usar a web. Alguns
modelos de site contribuem para o desconforto físico dos usuários, tornando, por
exemplo, o clicar do mouse (apontamento) menos preciso.
- Diferenciar entre o texto utilizado para link e o texto utilizado para cabeçalho.
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Em todo o site, apresentar cabeçalhos e links consistentes. Para os links, use a cor
azul em negrito com o texto sublinhado.
- Usar elementos navegacionais estáticos e evitar usar menus móveis. Menus
móveis são de difícil leitura e elementos de navegação móveis proporcionam
problemas ao se tentar clicar neles. Menus e links devem ser estáticos, para que os
usuários saibam o que esperar. Quando se muda e move um elemento
navegacional, os usuários têm dificuldade em se lembrar em que posição os viu pela
primeira vez, e frustram-se ao tentar clicar em alguma coisa e não conseguem.
Orientação 3 – Pesquisa (Motor de busca)
A pesquisa é indiscutivelmente uma das mais importantes características de
usabilidade na web e em qualquer site. Se for bem feito, irá melhorar
significativamente a experiência do usuário e aumentará sua produtividade. Se for
mal feito, gastará o tempo dos usuários e irá frustrá-los.
- Permitir que um usuário digite em um campo de pesquisa traço ou hífen. Os
usuários comumente adicionam traços ou hífens em consultas de pesquisa. Isto leva
muitas vezes a resultados “não encontrados” em resultados de pesquisas de
páginas. Em vários casos, os usuários não sabem como corrigir isso.
- Tornar obviamente clara uma área de pesquisa do restante da área de
interface de navegação. Os usuários normalmente são poucos objetivos sobre o que
estão procurando. Eles não sabem se a pesquisa é baseada em suas seleções
prévias, uma seção do site, o site inteiro, ou de toda a web.
- Utilizar termos de referência cruzada para garantir que buscas obtenham
resultados. Em muitas situações, não se conhece a terminologia do site ou o nome
exato de determinado item. Em outras situações não há costume de se pesquisar.
Em muitas pesquisas não se percebe que os resultados obtidos forma insuficientes,
em virtude de não se saber refinar consultas quando os resultados não são obtidos.
- Repetir sempre claramente a consulta do usuário nos resultados de
pesquisas. Os usuários de um modo geral, por vezes esquecem o que eles já tinham
procurado quando limitam sua busca.
- Escrever a ajuda de pesquisa de forma clara e concisa, colocando primeiro
as informações mais importantes. Idealmente, os usuários devem ser capazes de
pesquisar eficazmente, sem necessidade de instruções ou dicas. Se incluir ajuda
para a busca, certificar-se de que o texto seja muito claro, prático, e com orientação
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a tarefas.
- Indicar precisamente o campo de pesquisa. Reserve palavra de busca para
abrir campos onde os usuários possam digitar pesquisas atuais de consulta.
- Assegurar que os resultados das pesquisas estejam visíveis na página sem
necessitar mudar de tela (paginação). Quando se efetua uma pesquisa, a página
com os resultados devem incluir uma lista ou lista parcial de resultados e do número
total de resultados encontrados. Mesmo que não sejam encontrados documentos, o
resultado deve ser comunicado imediatamente.
Orientação 4 – Apresentação de itens a venda
Qualquer empresa que pratica venda pela web (e-commerce) deve ser
diferenciada, tornando as compras para idosos mais fáceis. Os sites geralmente, não
tornam as compras on-line para idosos fáceis. Em geral, a população idosa parece
ser um mercado relativamente inexplorado da web. Geralmente não confiam na web
o suficiente para entrar com o número do cartão de crédito on-line.
- Em páginas sobre produtos, incluir o nome do item, uma curta descrição
sumária, o preço, uma imagem do item, e um link para mais informações. É fácil
fazer compras quando a página do produto inclui nomes, fotos e uma breve
descrição dos itens, juntamente com o preço e um link para obter mais informações.
Quando qualquer um destes elementos faltar, os usuários apresentaram alguma
dificuldade.
- Mostrar fotos dos itens, garantindo que elas sejam claras e suficientemente
grandes para serem legíveis. Não mostrar fotos de todas se elas não forem claras.
Freqüentemente usuários idosos têm que olhar mais perto da tela do computador ou
ajustar os óculos para ler texto ou ver imagens.
- Apresentar uma imagem que mostre como são usados os itens de venda
que são incomuns. Isso é mais informativo do que simplesmente mostrar imagens de
itens. Para itens simples, vendo como eles são utilizados ajuda os idosos a
compreendê-los melhor. No entanto, ao mostrar os itens que são muito técnicos ou
de difícil compreensão isto provavelmente não será possível.
- Ao usar cabeçalhos e áreas do site para categorizar itens para venda,
assegurar que os itens sejam classificados na melhor categoria. Isto parece ser
senso comum, mas muitos sites amontoam itens fixos juntos sem se preocupar em
atribuir uma melhor classificação aos itens.
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- Quando o site fornecer informações e existem links relacionados a produtos
à venda, assegurar que os itens sejam efetivamente relevantes e explicar como eles
se relacionam.
- Na possibilidade em se adicionar itens ao carrinho de compras, transportálos automaticamente ao carrinho de compras e mostrar os itens lá existentes.
-

Na

existência

de

descontos

para

idosos,

anunciar

e

descrever

completamente as ofertas.
- Assegurar que a seqüência dos processos auxilie aos usuários, e que a
seqüência dos formulários contenha as informações necessárias sobre o produto.
Na maioria dos sites de comércio eletrônico, se segue um modelo básico
semelhante: encontrar um item, selecionar o item, adicioná-lo ao carrinho de
compras, e comprá-lo. Isso garante que quando os usuários encontrem um item que
eles querem, eles podem simplesmente selecioná-lo, em vez de ter de lembrar o
nome do item e outros detalhes.
A tabela 6 sintetiza as orientações sobre o uso de atributos de usabilidade em
interfaces de sistemas interativos existentes em ambiente web segundo os autores
pesquisados. Tomando-se por base as orientações estipuladas por Nielsen (2002)
para a construção de sites que possibilitem fácil navegabilidade atendendo assim as
necessidades de usuários idosos e comparado-as as demais orientações dos
diversos autores, observa-se que estas, estão direcionadas exclusivamente para o
público idoso, porém, apesar das diferenças de termos utilizados pelos demais
teóricos para descrever seus atributos, constata-se que as intenções das
recomendações possuem as mesmas preocupações e visam atingir de uma forma
geral, os mesmos fins, fato este que corrobora com as orientações de Nielsen
(2002).

3.9 COMÉRCIO ELETRÔNICO
Para Kotler (2003), “o varejo engloba todas as atividades envolvidas na venda
de bens ou serviços diretamente a consumidores finais para seu uso pessoal, e não
empresarial”. Um varejista é “um negociante que vende produtos e serviços de uso
pessoal ou familiar aos consumidores”, sendo “o último negociante de um canal de
distribuição que liga fabricantes a consumidores” e as principais funções do varejo
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TABELA 6: QUADRO RESUMO DAS ORIENTAÇÕES DE USABILIDADE
Nielsen Norman Group
(2002)
Apresentação
da
informação e do texto
- estipular no mínimo
como tamanho da fonte
12 pontos
- utilizar economicamente
o
espaço
da
tela
limitando a quantidade
de informação
- escrever para os
usuários entenderem
apresentar
a
informação em formato
fácil de encontrar
Apresentação
navegacional
dos
elementos e do link
- Destacar textos que
sejam links
- Diferenciar pela cor
links já visitados dos não
visitados
Usar
elementos
estáticos em links
Motor
de
Busca
(Pesquisa)
- permitir a inclusão de
traços e hífens como
argumento de pesquisa
- tornar óbvia a área de
pesquisa
possibilitar
o
refinamento da pesquisa
- escrever a ajuda de
pesquisa de forma clara
- indicar o campo de
pesquisa
- apresentar resultados
da pesquisa
Apresentação de itens
à venda
descrever
sumariamente o item,
preço, ter a foto, e link
para
maiores
informações
- imagem do produto
suficientemente legível
imagem
com
apresentação do uso do
produto

Preece et al.
(1994)

Sharp et al.
(2007)

Shneiderman
(1998)

conhecer
a
população
de
usuários
- reduzir a carga
cognitiva
do
usuário
prever
engenharia para
erros
manter
a
consistência

tornar
as
funções visíveis
propiciar
feedback
informativo
restringir
interações
desnecessárias
Apresentar
objetos intuitivos
(affordance)

- reconhecer as
diversidades
dos
usuários
- habilitar atalhos
para
usuários
experientes
- propiciar feedback
informativo
- projetar interação
de diálogos para o
encerramento
de
ações
estabelecer
prevenção
e
correção de erros
possibilitar
reversão de ações
- reduzir a carga
cognitiva do usuário
- apresentar dados
de forma legível
- facilitar a entrada
de
dados
apresentando
opções

Ferreira et al.
(2008)
Exibição
da
informação
- consistência
- feedback
níveis
de
habilidade
e
comportamento
humanos
percepção
humana
- metáforas
- minimizações de
carga de memória
- eficiência no
diálogo,
movimento
e
pensamentos
classificação
funcional
dos
comandos
manipulação
direta
exibição
exclusiva
de
informação
relevante
- uso de rótulos,
abreviações
e
mensagens claras
- uso adequado
de janelas
projeto
independente da
resolução
do
monitor
Entrada
dados
- mecanismos
ajuda
- prevenção
erros
- tratamento
erros

de
de
de
de

Fonte: Adaptado pelo autor.

são: fornecer uma variedade de produtos e serviços, dividir lotes grandes em
pequenas quantidades, manter estoques e fornecer serviços (LEVY; WEITZ, 2004).
O varejo pode ser dividido em varejo com loja e sem loja. No presente estudo
o enfoque será no varejo sem loja, especificamente o comércio on-line.
O‟Brien (2004) afirma que o e-commerce engloba o processo on-line de
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desenvolvimento, marketing, venda, entrega, atendimento e pagamento de produtos
e serviços negociados com clientes do mercado global interconectados, com apoio
de uma rede mundial de parceiros de negócios.
Westland e Clark (1999) definem o comércio on-line, ou comércio eletrônico,
como a automação das relações comerciais usando como intermediário o
computador e as tecnologias de comunicação. O uso desta forma de comércio na
rede mundial de computadores representa oportunidades para as empresas que a
utilizam como meio de comércio, pois têm a oportunidade de alcance global, de
maneira que as empresas possam ofertar seus produtos a mercados que antes
teriam dificuldade em acessar geograficamente (PALMER, 2000).
Laudon e Laudon (1999) definem comércio eletrônico como o uso da
tecnologia da informação (computadores e telecomunicações) para automatizar a
compra e venda de produtos. Além de praticamente eliminar o uso do papel,
descrevem outros benefícios do comércio eletrônico para fornecedores e
consumidores: redução do tempo das transações, ampliação do raio de atuação da
empresa, redução dos custos com pessoal, estreitamento nas relações com os
clientes (novos serviços) e facilidade e melhoria no controle de pedidos e gastos.
Comércio eletrônico envolve as negociações de compra, venda e troca de
produtos, serviços e informações por redes de computadores ou pela Internet
(TURBAN; KING, 2004), sendo que este tipo de comercialização acarreta em grande
aplicação de tecnologia de comunicação e de informação (ALBERTIN, 2004). Deste
modo, o comércio eletrônico vem transformando as transações comerciais, a
sociedade empresarial e a própria internet.
Para Kalakota e Whinston (1996), o comércio eletrônico é visto como “uma
moderna tecnologia de negócios, que direciona as necessidades de organizações,
mercados e consumidores diminuindo custos e aumentando a qualidade das
mercadorias e serviços, acelerando o processo de entrega”. Por isso, entende-se
porque este comércio é uma combinação entre a tecnologia de informação,
processos e estratégias de empresas que facilita o intercambio de informações,
produtos e serviços (CHEN, 2000).
Tigre e Dederick (2003) afirmam que o comércio eletrônico, primariamente
dominado por empresas virtuais que o utilizavam como canal único de vendas, está
se tornando um instrumento complementar de negócios, adotado pela maioria das
organizações em nível mundial. Neste sentido, Zhou et al. (2007) destacam que com
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a intensificação da competição nas empresas de internet, torna-se ainda mais
importante que elas compreendam as características e percepções do seu
consumidor. Para os autores, tal conhecimento é essencial para criar um
relacionamento entre a empresa virtual e o seu cliente, já que esta é reconhecida
como uma estratégia de negócio eficaz para se obter sucesso no comércio
eletrônico.
A internet provocou uma proliferação de varejos on-line devido a uma vasta
gama de ofertas (GARBARINO; STRAHILEVITZ, 2004). O varejo é um dos setores
econômicos que mais se favorece com o crescimento do uso da internet. As ofertas
de produtos pela internet ocorrem nos espaços eletrônicos de cada empresa. Stair e
Reynolds (2002) afirmam que no centro desse ambiente está a possibilidade que os
usuários possuem de pesquisar e identificar os itens à venda. O processo de
pesquisa e identificação destes produtos está contido no espaço virtual de cada
empresa, e estas podem influenciar este processo por meio da disposição de
informações em seus ambientes.
Segundo Toledo et al. (2005) o controle interativo do usuário sobre a rede
permite ao consumidor acessar fontes de informação variadas. Por isso, os usuários
podem estabelecer uma relação interativa no acesso a informações em um espaço
virtual.
Para Steuer (1992), um dos fatores que contribuem para a relação interativa é
o número de atributos do ambiente que podem ser organizados pelo usuário. As
informações, enquanto atributos do ambiente podem ser organizados pelo usuário
em sua relação interativa com o espaço virtual. Diante disso, há uma tendência no
crescimento do varejo on-line, porque a internet criou uma revolução nos meios de
comunicação global e está alterando profundamente as possibilidades de executar
transações comerciais em âmbito mundial. O comércio eletrônico possibilita uma
grande competitividade entre os concorrentes porque é capaz de reduzir custos
transacionais (STEWART, 2002), além de seu baixo custo de entrada para novos
concorrentes e operacionalização, uma vez que não necessita de uma equipe de
vendedores, estoque, lojas (SMITH et al., 1999), resultando em ofertas bastante
atrativas aos consumidores.
Com a internet, também é possível ao varejista alcançar diversos
consumidores dispersos geograficamente, que não seria capaz com lojas comuns
(STEWART, 2002) e, ao mesmo tempo, permite que o consumidor localize e
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compare ofertas, oferecendo assim conveniência para escolha, além da melhoria
nas políticas de devolução e privacidade (ALBA et al., 1997). De forma geral, o
comércio eletrônico oferece custos reduzidos aos varejistas e preços baixos
somados à qualidade superior no serviço oferecido aos consumidores (STEWART,
2002).
Para Albertin (2004) o conceito de comércio eletrônico é amplo e abrangente,
como sendo uma aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de
informação, atendendo os objetivos do negócio, por meio de processos no ambiente
eletrônico.
Processos de negócio envolvidos podem ser realizados de várias maneiras,
podendo incluir as transações. Segundo O‟Brien (2004) de empresa-a-consumidor
(B2C), a de empresa-a-empresa (B2B), de empresa-a-governo (B2G) e consumidora-consumidor (C2C).
Na forma de e-commerce de empresa-a-consumidor (B2C), as empresas
desenvolvem praças de mercado eletrônico atraentes para seus consumidores e
vendem produtos e serviços a eles. Na forma de e-commerce de empresa-aempresa (B2B), envolve mercados eletrônicos e ligações diretas de mercado entre
as empresas. Na forma de e-commerce de consumidor-a-consumidor (C2C),
ocorrem leilões online nos quais os consumidores (assim como as empresas) podem
comprar e vender entre si num processo de leilão, num site de leilão (O‟BRIEN,
2004).
A rapidez na troca de informações se torna atraente no cenário globalizado e
competitivo que vivemos em que a agilidade se destaca como fator indispensável no
cotidiano das pessoas. Sendo assim o comércio eletrônico se torna eminente já que
é estabelecido sem o contato direto entre as partes envolvidas: vendedor e
comprador. Facilitando o processo de compra do consumidor ressaltando a
comodidade de efetuar as compras em casa ou no trabalho.
As facilidades que as transações eletrônicas proporcionam, torna promissor o
comércio eletrônico. O atual contexto do mercado brasileiro segundo Estudo da EConsulting

e

da

camara-e.net

(CÂMARA

BRASILEIRA

DE

COMÉRCIO

ELETRÔNICO) aponta um crescimento de 57% no faturamento do comércio
eletrônico no período. As compras pela internet de CDS, DVDs, livros e outros bens
de consumo, somadas à aquisição de automóveis e serviços ligados ao turismo,
somaram R$ 4,4 bilhões no primeiro trimestre de 2007. O resultado significa um
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crescimento de 57% em relação ao mesmo período do ano passado (de R$ 2,8
bilhões) (CÂMARA BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO, 2009).
O‟Brien (2004) afirma que na internet, as barreiras de tempo, distância e
forma são destruídas, podendo as empresas negociar com consumidores de todo o
mundo a venda de bens e serviços 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias
por ano. Em certos casos, é até mesmo possível converter um bem físico (CDs, um
jornal) num bem virtual (áudio em MP3).
No varejo eletrônico um fato é básico: todos os sites são criados basicamente
de forma igual no que concerne a sua localização para seu sucesso em vendas.
Desse modo torna-se imperativo que as empresas encontrem formas de melhorar a
satisfação dos clientes. A tabela 7 sintetiza os fatores essenciais ao sucesso de uma
empresa operando com o canal B2C na internet considerados por O‟Brien (2004) de
modo a diferenciá-la.
TABELA 7: FATORES DE SUCESSO NO E-COMMERCE
ATRIBUTOS
Seleção e Valor
Desempenho
Serviço
Aparência
Impressão
Propaganda
Incentivos

e
e
e

Atenção Pessoal
Relações
Comunitárias
Segurança
Confiabilidade

e

DESCRIÇÃO
Seleções de produtos atraentes, preços competitivos, garantiam de satisfação e suporte
ao cliente após a venda.
Navegação, sondagem e compras rápidas e fáceis, e pronta remessa e entrega.
Loja na web, áreas de compra do website, páginas do catálogo multimídia de produtos e
características de compra atraentes.
Propaganda dirigida nas páginas da web e nas promoções pro e-mail, descontos e
ofertas especiais, incluindo propaganda em sites associados.
Páginas da web pessoais, recomendações personalizadas de produtos, notícias por email e propaganda na web, suporte interativo para todos os clientes.
Comunidades virtuais de clientes, fornecedores, vendedores de empresas e outros, por
meio de grupos de notícias, salas de bate-papos e links para sites semelhantes.
Segurança de informações dos clientes e nas transações do website, confiabilidade das
informações sobre os produtos e suprimento confiável do pedido.

Fonte: Adaptado de STAIR e REYNOLDS, 2002.

Stair e Reynolds (2002) estabelecem como ações estratégicas para o
desenvolvimento de um endereço eficaz na internet para prática de comércio
eletrônico bem sucedido:
Informações gerais sobre a Organização;
Informações financeiras para tomar decisões de investimento;
Posição da Organização a respeito de questões sociais;
Dados sobre os produtos ou serviços vendidos pela Organização;
Acompanhamento do status de um pedido;
Aconselhamento ou ajuda sobre o uso eficaz dos produtos;
Registro de queixas sobre os produtos da organização;
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Registro de queixas sobre a posição da organização sobre questões sociais;
Oferecimento de testemunhos de um produto ou idéia para melhoria de um
produto ou um novo produto;
Informações sobre garantias ou políticas de serviços e reparos para os
produtos;
Informações de contatos para uma pessoa ou departamento da Organização.
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS

4.1 TIPO DE PESQUISA QUANTO AO FIM

A pesquisa em questão caracteriza-se por sua abordagem quantitativa, em
virtude de obedecer ao paradigma clássico, que postula a existência de uma
realidade externa a ser examinada com objetividade, por meio da aplicação de
métodos quantitativos (TERENCE e FILHO, 2006).
Malhotra (2006) classifica esta pesquisa como descritiva conclusiva, porque
“(...) tem como principal objetivo a descrição de algo – normalmente características
ou funções do mercado”.

4.2 TIPO DE PESQUISA QUANTO AOS MEIOS

Quanto aos meios, ou seja, quanto aos procedimentos técnicos utilizados, a
pesquisa empregou um estudo de campo. Segundo Gil (2007), embora muito se
assemelhe a um levantamento, o estudo de campo apresenta maior profundidade e
menor alcance. Para Vergara (2005), o estudo de campo consiste de uma
investigação empírica realizada no local de ocorrência do fenômeno que se pretende
explicar. Utilizou-se também pesquisa bibliográfica, por meio de livros e artigos; e
pesquisa telematizada (internet), por meio de consulta em bases de informações.

4.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados para este estudo foi planejada com base em informações
obtidas de uma pesquisa qualitativa prévia, conforme descrita a seguir.
A pesquisa foi realizada por entrevista individual com 10 idosos de ambos os
sexos, selecionados previamente em função de possuírem microcomputador em
casa e com costume de acessar na internet pelo menos uma vez na semana, um
site de comércio eletrônico. Em seguida foi perguntado aos selecionados, que sites
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de comércio eletrônico eles acessavam rotineiramente, independentemente do
motivo que os levava a esta ação.
O objetivo desta pesquisa qualitativa foi identificar os sites de comércio
eletrônico

que

corriqueiramente

eram

acessados

pelos

pesquisados

independentemente da motivação. Após a consolidação dos dados, foram
apontados quais sites seriam avaliados, tendo sido considerados os cinco mais
populares entre os respondentes. Segundo Hair et al. (2005) deve ser observado
pelo pesquisador ao indicar o número de objetos (sites) a serem avaliados, um
equilíbrio entre este número determinado e o esforço a ser despendido pelo
pesquisado para realização de suas avaliações.
Como observado na figura 2, foi montada uma matriz pareada para
comparar os sites entre si fim avaliá-los quanto à similaridade. A montagem desta
matriz foi baseada na fórmula Número de Pares = n(n-1) / 2, conforme orienta Hair et
al. (2005).

Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial – MADE

MATRIZ PAREADA
AMERICANAS

PONTO FRIO

WALMART

RICARDO

CASA & VÍDEO

AMERICANAS

0

X

X

X

X

PONTO FRIO

Par 1

0

X

X

X

WALMART

Par 2

Par 3

0

X

X

RICARDO

Par 4

Par 5

Par 6

0

X

CASA & VÍDEO

Par 7

Par 8

Par 9

Par 10

0

5 objetos
10 pares

FIGURA 2: MATRIZ PAREADA
Fonte: adaptado pelo autor.

Com base nos dados coletados na pesquisa qualitativa, foi realizada uma
entrevista individual com os mesmos 10 idosos. Para aplicação da entrevista,
conforme observados na figura 3 foram utilizados dois notebooks, cada um
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acessando concomitantemente através da internet, um site de comércio eletrônico
conforme os pares estabelecidos na matriz pareada da figura 2. Ao respondente
foram transmitidos em linguajar claro e simples e de forma sucinta, os conceitos
referentes aos atributos de usabilidade constantes do modelo adotado como
referencial teórico, propiciando ao respondente total entendimento dos mesmos. A
qualquer momento da aplicação, eventuais dúvidas foram esclarecidas pelo
pesquisador, tomando-se o cuidado de não induzir o respondente a determinada
conclusão.

Apresentação
dos itens para
venda

Mecanismo de
busca

USABILIDADE

Apresentação
navegacional de
elementos e links

Apresentação da
informação e do
texto

FIGURA 3: APLICAÇÃO DE TESTE
Fonte: adaptado pelo autor.

Após a conceituação do atributo considerado na avaliação, o respondente
procedeu à comparação do quanto os dois sites eram similares em função deste
atributo. O instrumento utilizado para coleta de dados foi uma escala contínua na
qual o respondente marcou um ponto em uma posição que julgou adequada sobre
uma linha, tendo como referência as classificações existentes em ambas às
extremidades, como observado nas figuras 4, 5, 6 e 7. Cada uma das escalas
considerou um atributo a ser utilizado na avaliação, em conformidade com o modelo
adaptado de Nielsen Norman Group (2002) constante da figura 10.
A linha constante na escala é uma reta que vai de um extremo ao outro da
variável-critério que no caso é o atributo que se estava avaliando no momento. As
extremidades desta reta são classificadas em totalmente similares e totalmente
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diferentes e que foram levadas em consideração no julgamento demonstrado
através da marcação do seu posicionamento na reta. Desse modo, os entrevistados
não ficam restritos a fazer a seleção entre marcas previamente fixadas pelo
pesquisador (MALHOTRA, 2006).

Instrumento de Pesquisa de Dissertação de Mestrado

Avaliação de Similaridade entre os sites
Sites a avaliar: _____________________________

Atributo considerado:

Totalmente
similares

Apresentação da informação e do texto

Totalmente
diferentes

02

FIGURA 4: ESCALA CONTÍNUA – APRESENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO TEXTO
Fonte: adaptado pelo autor.
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Instrumento de Pesquisa de Dissertação de Mestrado

Avaliação de Similaridade entre os sites
Sites a avaliar: _____________________________

Atributo considerado:

Apresentação dos elementos e dos links de navegação

Totalmente
similares

Totalmente
diferentes

02

FIGURA 5: ESCALA CONTÍNUA - APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS E DOS LINKS DE
NAVEGAÇÃO
Fonte: adaptado pelo autor.

Instrumento de Pesquisa de Dissertação de Mestrado

Avaliação de Similaridade entre os sites
Sites a avaliar: _____________________________

Atributo considerado:

Motor de pesquisa

Totalmente
similares

Totalmente
diferentes

02

FIGURA 6: ESCALA CONTÍNUA - MOTOR DE PESQUISA
Fonte: adaptado pelo autor.
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Instrumento de Pesquisa de Dissertação de Mestrado

Avaliação de Similaridade entre os sites
Sites a avaliar: _____________________________

Atributo considerado:

Apresentação de itens à venda

Totalmente
similares

Totalmente
diferentes

02

FIGURA 7: ESCALA CONTÍNUA - APRESENTAÇÃO DE ITENS À VENDA
Fonte: adaptado pelo autor.

Após a realização da entrevista, cada escala contínua foi sobreposta por outra
escala cuja reta encontrava-se dividida em uma escala de pontuações como
demonstrado na figura 8. O objetivo desta sobreposição foi atribuir um score à
marcação feita pelo respondente. Estas pontuações foram tabuladas diretamente na
ferramenta de análise estatística possibilitando constatar se os objetivos foram
atingidos. Em função dos resultados obtidos não foram necessários ajustes à
aplicação, em função da exeqüibilidade, eficácia e interpretatividade do modelo.

Totalmente
similares
0

Totalmente
diferentes
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

FIGURA 8: ESCALA CONTÍNUA DE AVALIAÇÃO
Fonte: adaptado pelo autor.

17

18

19

20
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Finalmente, foi aplicado nos 10 respondentes, um questionário conforme
figura 9, que teve como objetivo obter informações de cunho sócio-demográficas tais
como sexo, idade, renda familiar, escolaridade e de uso da internet.

4.4 TRATAMENTO DE DADOS

Os dados obtidos por meio da aplicação do teste final foram tabulados e
tratados no software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
versão 18.0 utilizando o método de Escalonamento Multidimensional ALSCAL
(distâncias euclidianas quadradas) que é uma técnica de análise multivariada.

Instrumento de Pesquisa sóciodemográfica de Dissertação de Mestrado
Gênero:
Masculino ( )
Feminino ( )

Faixa etária:
Entre 60 e 64 anos
Entre 65 e 69 anos
Entre 70 e 74 anos
Mais de 75 anos

Renda familiar:
Entre 1 e 4 salários mínimos – R$ 465,00 à R$ 1,860,00 (
Entre 5 e 8 salários mínimos – R$ 2.325,00 à R$ 3.720,00
Entre 9 e 12 salários mínimos – R$ 4.185,00 à R$ 5.580,00
Entre 13 e 16 salários mínimos – R$ 6.045,00 à R$ 7.440,00
Mais de 17 salários mínimos – R$ 7.905,00 ( )
Número de residentes no domicílio do respondente:
1 pessoa
( )
2 pessoas
( )
3 pessoas
( )
4 pessoas
( )
Mais de 4 pessoas ( )

)
(
(
(

(
(
(
(

)
)
)
)

Grau de instrução:
Ensino básico ( )
Ensino médio
( )
Ensino superior ( )
Pós-graduado ( )

)
)
)

O domicílio do respondente é próprio:
SIM
( )
NÃO
( )

O respondente colabora com o orçamento domiciliar:
SIM
( )
NÃO
( )

O respondente é o titular do domicílio em termos de renda:
SIM
( )
NÃO
( )

Freqüência de uso da internet:
1 vez por dia ( )
Mais de 1 vez por dia ( )
1 vez por semana ( )
Mais de 1 vez por semana ( )
1 vez quinzenalmente ( ) Mais 1 vez quinzenalmente ( )

Motivo(s) de uso da internet:
Ensino ( )
Comunicação ( )
Relacionamento ( )
Levantamento de preço ( ) Informação sobre área médica (
Compra de produto ou serviço ( )

O que usa na internet:
Correio eletrônico ( )
Jornais ( )
Revistas ( )
Lojas de comércio eletrônico ( )
Ensino a distância ( )
Bibliotecas ( ) Museus ( ) Sites de Turismo ( ) Outros ( )

)

02

FIGURA 9: PESQUISA SÓCIODEMOGRÁFICA
Fonte: adaptado pelo autor.

4.4.1 Ferramenta de Análise

Para o tratamento dos dados, foi utilizada a análise multivariada com a
técnica denominada Escalonamento Multidimensional (MDS) que, para Hair et al.
(2005), se refere a uma série de técnicas que ajudam o pesquisador a identificar
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dimensões-chave inerentes a avaliações feitas por respondentes quanto a objetos.
Malhotra (2004) considera que o Escalonamento Multidimensional (MDS) é
uma categoria de procedimentos para representar espacialmente, por meio da
apresentação visual, as percepções e as preferências dos pesquisados. As relações
percebidas ou psicológicas entre os estímulos são representadas, como relações
geométricas entre pontos em um espaço multidimensional. Essas representações
geométricas são chamadas de mapas espaciais. Os eixos de um mapa espacial
denotam a base psicológica ou as dimensões subjacentes usadas pelos
pesquisados para consolidar percepções e preferências por estímulos.
Segundo Hair et al. (2005) Escalonamento Multidimensional (MDS), também
conhecido como mapeamento perceptual, é um procedimento que permite a um
pesquisador determinar a imagem relativa percebida de um conjunto de objetos
(empresas, produtos, idéias ou outros itens associados a percepções comumente
consideradas). Os autores enfatizam ainda que o objetivo do MDS é transformar
julgamentos de consumidores quanto a similaridade ou preferência (por exemplo,
preferência sobre lojas ou marcas) em distâncias representadas em espaço
multidimensional.
O MDS cria uma descrição especial da percepção do respondente sobre um
produto, serviço ou outro objeto de interesse. Isso sempre ajuda o pesquisador a
entender constructos difíceis de mensurar, como qualidade de produto. Em contraste
com variáveis que podem ser aferidas diretamente, muitos construtos são
percebidos e mapeados cognitivamente de diferentes formas pelas pessoas. Com o
MDS, os itens que são percebidos como similares vão ficar próximos no espaço
multidimensional e os itens que são percebidos como não-similares ficarão
afastados.
Segundo Cooper e Schindler (2003) o MDS pode ser considerado em três
tipos de espaços de atributos, cada um representando um mapa multidimensional.
Primeiro há o espaço objetivo, no qual um objeto pode ser posicionado em termos
de seus atributos de mensuração: seu sabor, peso e valor nutricional. Segundo, há o
espaço subjetivo, no qual as percepções de sabor, peso e valor nutricional podem
ser posicionadas. A avaliação de atributos objetivos e subjetivos pode coincidir, mas
isso normalmente não ocorre.
Com um terceiro mapa, se podem descrever as preferências dos
respondentes usando atributos dos objetos. Ainda segundo os autores, isso
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representa o ideal; todos os objetos próximos desse ponto são interpretados como
preferidos pelos respondentes em relação àqueles que ficam mais distantes. Os
pontos ideais de muitas pessoas podem ser posicionados neste espaço de
preferência para revelar o padrão e o tamanho dos conglomerados de preferência.
Isso pode ser comparado ao espaço subjetivo para avaliar como as preferências
correspondem aos conglomerados de percepção. Dessa forma, a análise de
conglomerados e o MDS podem ser combinados para mapear segmentos de
mercado e então examinar produtos criados para esses segmentos.

4.5 TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Os dados foram tratados estatisticamente com o emprego do software
estatístico SPSS versão 18.0.

4.5.1 Modelo Adotado

O modelo adaptado adotado é o da figura 10 que se baseia nas
recomendações para construção de sites com foco em atributos de usabilidade, que
os tornem de fácil uso por usuários idosos. Estas recomendações se originaram da
pesquisa realiza por Nielsen Norman Group em 2002, intitulada Web Usability for
Senior Citizens – Design Guideliness based on Usability Studies with people Age 65
Older, abrangendo dois grupos: o primeiro com usuários entre 21 e 55 anos de
idade, faixa de idade que mais utiliza a Internet e o segundo com usuários idosos,
faixa de idade que menos utiliza a Internet, mas com uma participação que vem
crescendo consideravelmente nos últimos anos.
Após revisão da literatura com estudos que abordaram o tema pesquisado,
foram comparados os atributos de usabilidade citados pelos diversos autores
consultados com os das orientações do Nielsen Norman Group (2002), concluindose que apesar de existirem algumas diferenças conceituais, de um modo geral as
orientações visam atingir as mesmas metas, corroborando com estas orientações.
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Apresentação dos
itens para venda

Mecanismo de busca

USABILIDADE

Apresentação
navegacional de
elementos e links

Apresentação da
informação e do texto

FIGURA 10: MODELO DOS ATRIBUTOS DE USABILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE SITES
PARA USUÁRIOS IDOSOS
Fonte: adaptado de Nielsen Norman Group, p. 22, 2002.
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5 UNIVERSO E AMOSTRA
Universo – todos os idosos.
População - idosos de ambos os sexos, selecionados previamente em função
de possuírem microcomputador em casa, acessando na internet pelo menos uma
vez na semana, um site de comércio eletrônico.
Foram consultados Hair et al. (2005), Malhotra (2006) e Corrar (2007) e
nenhum dos autores cita o número que deva ser utilizado em uma amostra com o
uso da ferramenta estatística Escalonamento Multidimensional.

5.1 SELEÇÃO DE SUJEITOS

A amostra constou de 10 indivíduos, escolhidos por julgamento, de maneira
não probabilística, entre idosos internautas possuidores de microcomputador em
casa e com acesso à internet, que segundo Schiffman e kanuk (2000), o
pesquisador usa o seu julgamento para selecionar os membros da população que
são boas fontes de informação precisa. Em que pese o número reduzido da amostra
utilizada, ela é potencializada em função do número de avaliações de similaridade
produzidas por cada pesquisado, que totaliza quarenta avaliações, tendo em vista
que dez pares de objetos são comparados entre si, levando-se em consideração
quatro atributos de usabilidade. Ao se multiplicar o total de cada pesquisado pelo
número de pesquisados, foi obtido um total de quatrocentas observações.
Os candidatos em potencial foram contatados por telefone e uma entrevista foi
marcada em hora e local de acordo com a conveniência destes. A metodologia
usada na escolha dos componentes da amostra mostrou-se adequada por que:
primeiro não houve o intuito de generalizar os resultados para a população de idosos
de um modo geral, mas, apenas, para os que possuíam microcomputador em casa
com acesso a internet e acessando pelo menos uma vez por semana um site de
comércio eletrônico; segundo, o tempo e os recursos disponíveis não permitiram
fazer uma amostragem de maior alcance; e terceiro, devido à impossibilidade de
atingir toda a população de idosos, em âmbito maior, que acessam a internet
(COOPER; SCHINDLER, 2003, p. 167).
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Assume-se, entretanto, que tal metodologia conta com a possibilidade de
viés, prejudicando a generalização dos resultados encontrados.

5.2 LIMITAÇÃO DO MÉTODO

A metodologia escolhida para a pesquisa apresentou as seguintes
dificuldades e limitações quanto à coleta e ao tratamento dos dados:
- a maior limitação deste trabalho foi o fato de a amostra não ser aleatória, o
que possibilita a ocorrência de viés nos dados;
- fator dificultante para coleta de dados refere-se à disponibilidade de tempo
dos respondentes para realizarem as avaliações, pois foi gasto em média, duas
horas por respondente;
- fator dificultante para coleta de dados refere-se ao exato entendimento que
teve o pesquisado, em relação aos conceitos referentes aos atributos de usabilidade
utilizados nas avaliações, à existência de estrutura necessária para aplicação das
avaliações e à quantidade de observações exigidas do respondente, ou seja,
quarenta avaliações, acarretando um esforço cognitivo considerável;
- um fator limitante para tratamento dos dados é em relação à escassez no
Brasil de bibliografia que aborde aplicações com a técnica de escalonamento
multidimensional;
Segundo Corrar (2007, p. 395) o MDS por ser uma técnica de análise
exploratória, não permite inferências ou testes estatísticos sobre diferenças entre
posições

ou

comportamentos

dos

elementos,

ou

seja,

distribuições

de

probabilidades de variáveis. Simplesmente, são apresentadas suas posições no
mapa e visualmente, considerando suas distâncias, procura-se, descritivamente,
analisar, investigar, verificar ou intuir possíveis posicionamentos ou agrupamentos.
Segundo Hair et al. (2005, p. 29) o MDS apesar de ser uma técnica
multivariada, ela não é baseado em inferências estatísticas dos valores ou relações
de uma população entre variáveis de uma amostra aleatória extraída daquela
população, portanto, não exigindo que o pesquisador especifique os níveis de erro
estatístico aceitáveis.
Ainda segundo os autores, os mapas perceptuais resultantes do MDS, exibem
a posição relativa de todos os objetos, mais análises adicionais são necessárias
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para descrever ou avaliar quais atributos ditam a posição de cada objeto (IDEM,
p.34).
Na utilização da abordagem composicional ou baseada em atributos, que é o
caso do presente estudo, os autores afirmam a existência de limitações tais como; a
similaridade é limitada somente aos atributos avaliados pelo respondente, se
atributos importantes são omitidos, não há oportunidade para o respondente
incorporá-los; o pesquisador deve assumir algum método de combinação desses
atributos para representar a similaridade geral, e o método escolhido pode não
representar o pensamento dos respondentes e o esforço de coleta de dados é
considerável, especialmente à medida que o número de objetos de escolha aumenta
(IDEM, p.431).
Os autores acima alertam que os objetos devem ser comparáveis e ao decidir
quantos objetos serão incluídos, o pesquisador deve equilibrar entre um menor
número de objetos para facilitar o esforço por parte do respondente versus o número
exigido de objetos para obter uma solução multidimensional estável. Uma orientação
sugerida para soluções estáveis é ter mais do que quatro vezes a quantia de objetos
em relação ao número de dimensões desejadas. Portanto deve-se negociar o
binômio da dimensionalidade acomodada pelos objetos (e o conseqüente número de
dimensões inerentes que podem ser identificadas) e do esforço exigido por parte do
respondente (IDEM, p.432).
Os mesmos autores afirmam que a interpretação de soluções obtidas em
mais de três dimensões apresenta extrema dificuldade, e geralmente não vale a
pena melhoria no ajuste (IDEM, p.436).
Segundo afirmação dos autores, na interpretação das dimensões para
métodos composicionais, o mapa perceptual deve ser validado contra outras
medidas de percepção, pois as posições são totalmente definidas pelos atributos
especificados pelo pesquisador e que na identificação das dimensões, as técnicas
de escalonamento multidimensional não têm procedimentos internos para rotulá-las.
O pesquisador após ter desenvolvido os mapas com uma dimensionalidade
selecionada, pode adotar diversos procedimentos, sejam subjetivos ou objetivos. No
procedimento subjetivo sempre se deve incluir algum elemento de julgamento do
pesquisador ou do respondente, e em muitos casos isso demonstra ser adequado às
questões em mãos. Um método simples, apesar de efetivo, é a rotulação (por
inspeção visual) das dimensões do mapa perceptual pelo respondente. No
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procedimento objetivo o método mais amplamente utilizado é a coleta de avaliações
de atributos para cada objeto e então encontrar a melhor correspondência de cada
atributo com o espaço perceptual encontrado (IDEM, p.439).
Não há uma avaliação da interação entre atributos, dada a característica da
experimentação.
Dificuldade de interpretação das dimensões, uma vez que estas ocorrem por
analogia. Tal situação exige esforço associativo do pesquisador dos atributos de
segunda ordem que acabam por constituir o atributo principal

6 ANÁLISE DE RESULTADOS

6.1. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA SELECIONADA
Embora o presente estudo objetivasse com a aplicação da técnica de
escalonamento multidimensional ALSCAL, um método de análise multivariada,
segmentar sites de comércio eletrônico, em função da facilidade de uso sob a ótica
do internauta idoso, entende-se que seja relevante apresentar, de maneira
descritiva, o perfil da amostra selecionada.
A amostra foi composta por 10 casos e a partir daí foram coletadas
informações sobre o gênero, a faixa etária, o grau de instrução, motivos pelo qual a
internet é utilizada e o que emprega na internet. Foram definidos como pré-requisitos
que

os

respondentes

fossem

idosos,

de

ambos

os

sexos,

possuindo

microcomputador em casa e acessando pelo menos uma vez por semana um site
qualquer de comércio eletrônico independentemente do motivo.
Em relação ao gênero dos pesquisados, verificou-se que a amostra
selecionada foi composta na maioria do gênero masculino (70%) e em menor
quantidade o gênero feminino (30%), conforme observado na tabela 8. O baixo
percentual de participação do gênero feminino na amostra é corroborado pelo
estudo realizado por PEREZ, BACHA e VIANNA intitulado Tecnologia da Informação
e o Usuário da Terceira Idade, apresentado no IV Simpósio de Gestão Estratégica
em Negócios Seropédica, RJ, Brasil, setembro 2006, que utilizou uma amostra
composta por 700 respondentes de classe sócio-econômica A e B (segundo o
critério Brasil) apresentando o seguinte perfil: 63% de entrevistados eram do sexo
masculino e 37 % do sexo feminino, constatando que em relação ao acesso à
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Internet, o percentual obtido para os homens foi de 92% (405) contra 63% (163) para
as mulheres.
TABELA 8 – GÊNERO DOS PESQUISADOS
GÊNERO
Masculino
Feminino
Total

FREQUÊNCIA
7
3
10

PERCENTUAL
70,0
30,0
100,0

Fonte: Dados da pesquisa

Em relação à idade dos pesquisados, como o estudo estava focado em
idosos, a primeira faixa etária iniciava com 60 anos de idade. A faixa etária que
apresentou o maior percentual em que os pesquisados se encontravam, foi a situada
entre 60 e 64 anos (70%) ou 7 idosos, seguido daqueles com faixa etária entre 65 e
69 anos (30%) ou 3 idosos, conforme pode ser observado no tabela 9.
TABELA 9 – FAIXA ETÁRIA DOS PESQUISADOS
FAIXA ETÁRIA
Entre 60 e 64 anos
Entre 65 e 69 anos
Entre 70 e 74 anos
Mais de 75 anos
Total

FREQUÊNCIA
7
3
10

PERCENTUAL
70,0
30,0
100,0

Fonte: Dados da pesquisa

A 3ª Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação
no Brasil - TIC DOMICÍLIOS 2007, concluiu que entre os brasileiros que recebem
mais de 10 salários mínimos, o percentual de uso da rede para pesquisa de preços
chega a 80%, e na classe A, a 82%, o que sugere que estes consumidores não
realizam compras sem antes fazer uma investigação pela rede. O grau de
escolaridade também influencia diretamente no uso da Internet para a comparação
de preços: o percentual varia de 23% entre indivíduos menos escolarizados para
68% entre pessoas com ensino superior. Tal fato também foi observado nesta
mostra em relação à renda familiar (tabela 10), já que 70% dos pesquisados
encontram-se na faixa de renda com mais de 17 salários mínimos, e com relação ao
grau de instrução (tabela 11), observou-se que 50% são pós-graduados, 40%
possuem ensino superior e somente 10% possui o ensino médio.
TABELA 10 – RENDA FAMILIAR DOS PESQUISADOS
RENDA FAMILIAR
Entre 1 e 4 salários mínimos
Entre 5 e 8 salários mínimos
Entre 9 e 12 salários mínimos
Entre 13 e 16 salários mínimos
mais de 17 salários mínimos
Total

Fonte: Dados da pesquisa

FREQUÊNCIA
1
1
1
7
10

PERCENTUAL
10,0
10,0
10,0
70,0
100,0
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TABELA 11 – GRAU DE INSTRUÇÃO DOS PESQUISADOS
GRAU DE INSTRUÇÃO
Ensino básico
Ensino médio
Ensino superior
Pós-graduado
Total

FREQUÊNCIA
1
4
5
10

PERCENTUAL
10,0
40,0
50,0
100,0

Fonte: Dados da pesquisa

As demais questões de cunho descritivo tinham por premissa, verificar o
comportamento do pesquisado, objetivando identificar a freqüência de uso da
internet, os motivos pelos quais a internet era usada e o que era usado no ambiente
da internet.
Segundo a pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação no Brasil realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)
concluiu que a proporção de indivíduos que utilizaram um computador diariamente é
de 52% (3.027), pelo menos uma vez por semana 33% (1921) e pelo menos uma
vez por mês 7% (407) na faixa etária de 60 anos ou mais em um total de 5.823
entrevistados (CGI.br, 2007), sendo confirmado este fenômeno conforme observado
no tabela 12, pois 80% dos pesquisados acessam mais de 1 vez por dia a internet.
TABELA 12 – FREQÜÊNCIA DE USO DA INTERNET PELOS PESQUISADOS
FREQUÊNCIA DE USO DA
INTERNET
1 vez por dia
Mais de 1 vez por dia
1 vez por semana
Mais de 1 vez por semana
1 vez quinzenalmente
Mais de 1 vez quinzenalmente

FREQUÊNCIA

PERCENTUAL

1
8
1
10

10,0
80,0
10,0
100,0

Fonte: Dados da pesquisa

As vendas pela internet no Brasil em 2009 totalizaram R$ 10,6 bilhões. Este
resultado representa uma alta de 30% em relação ao ano anterior, segundo
pesquisa da e-bit, consultoria de comércio eletrônico, o que pode ser constatado
pelo percentual de 80% observado no motivo de uso da internet “Compra de produto
ou serviço” da tabela 13 e pelo percentual atingido de 90% para o que é usado na
internet pelos pesquisados “Lojas de comércio eletrônico” constante da tabela 14.
TABELA 13 – MOTIVO DE USO DA INTERNET PELOS PESQUISADOS
MOTIVO DE USO DA INTERNET
Ensino
Comunicação
Relacionamento
Levantamento de preço
Informação sobre área médica
Compra de produto ou serviço

Fonte: Dados da pesquisa

FREQUÊNCIA
6
8
5
10
4
8

PERCENTUAL
60,0
80,0
50,0
100,0
40,0
80,0
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TABELA 14 – O QUE OS PESQUISADOS USAM NA INTERNET
O QUE USA NA INTERNET
Correio eletrônico
Jornais
Revistas
Lojas de comércio eletrônico
Bibliotecas
Museus
Sites de turismo
Internet banking

FREQUÊNCIA
10
5
1
9
1
1
5
6

PERCENTUAL
10,0
50,0
10,0
90,0
10,0
10,0
50,0
60,0

Fonte: Dados da pesquisa

6.2 DESCRIÇÃO DOS OBJETOS (SITES)

Utilizando a técnica de escalonamento multidimensional ALSCAL, um método
de análise multivariada, este estudo tem por objetivo, segmentar sites de comércio
eletrônico, em função da facilidade de uso sob a ótica do internauta idoso. Portanto,
julga-se que seja relevante apresentar, de maneira descritiva, os objetos avaliados.
Por meio de uma exploratória, foram considerados para avaliação, cinco objetos que
neste estudo são sites de comércio eletrônico, entre os comumente acessados por
uma amostra de dez respondentes previamente selecionados. Todos os sites
praticam a venda de produtos pertencentes principalmente as linhas, automotiva,
eletros domésticos, bebês, beleza e saúde, brinquedos, cama, mesa e banho, cine e
foto, telefones e celulares entre outros em comum. Os sites selecionados pertencem
as lojas Americanas, Ponto Frio, Walmart, Casa&Vídeo e Ricardo Eletro.
O site de comércio eletrônico pertencente às Lojas Americanas apresenta
como características marcantes em seu design um banner superior estático na cor
predominantemente vermelha dégradé (número 1 da figura 11), possibilitando ao
usuário se cadastrar, verificar o status de seu pedido, contatar a central de
atendimento, realizar buscas por todo o site a partir da categoria de um produto e
navegar pelos departamentos da loja. Publica logo abaixo, um banner dinâmico
(número 2 da figura 11) de fundo branco, em que é anunciado de forma cíclica
produtos em promoção. Abaixo na área central do site (número 3 da figura 11), é
publicada a imagem de vários produtos em destaque de ofertas acompanhados
respectivamente de informações sucintas afins. Lateralmente (número 4 da figura
11), utiliza as áreas para disponibilizar links por categoria de produtos e para
publicação de outras comodidades para os clientes. A cor de fundo do site é a
branca, contrastando com a cor das fontes e com as imagens publicadas, tornando
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os elementos satisfatoriamente legíveis.
FIGURA 11: SITE DA LOJA AMERICANAS

1

2

4

3

4

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR

O site de comércio eletrônico pertencente às Lojas Walmart apresenta como
características marcantes em seu design uma pequena área superior na cor
predominantemente azul dégradé (número 1 da figura 12), possibilitando ao usuário
se cadastrar, acessar listas de presentes, televendas, visualizar as categorias de
produtos ofertados, ter atendimento personalizado e solicitar cartão da loja. Logo
abaixo, possibilita a realização buscas por todo o site a partir da categoria de um
produto. Em seguida, disponibiliza um banner dinâmico (número 2 da figura 12) de
fundo grená, em que é anunciado de forma cíclica produtos em promoção. Abaixo
na área central do site (número 3 da figura 12), é publicada a imagem de vários
produtos em destaque de ofertas acompanhados respectivamente de informações
sucintas afins. Lateralmente (número 4 da figura 12), utiliza as áreas para
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disponibilizar links por categoria de produtos e para publicação de outras
comodidades para os clientes. A cor de fundo do site é a branca, contrastando com
a cor das fontes e com as imagens publicadas, tornando os elementos
satisfatoriamente legíveis.
FIGURA 12: SITE DA LOJA WALMART

1

2

4
3
4

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR

O site de comércio eletrônico pertencente às Lojas Casa&Vídeo apresenta
como características marcantes em seu design um banner superior estático na cor
predominantemente amarela (número 1 da figura 13), possibilitando ao usuário se
cadastrar, acessar o atendimento, televendas, verificar compras efetuadas e
visualizar as categorias de produtos ofertados. Logo abaixo, possibilita a realização
buscas (número 2 da figura 13) por meio do nome do produto ou do seu respectivo
código. Logo abaixo, disponibiliza um banner dinâmico (número 3 da figura 13) de
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fundo amarelo, em que é anunciado de forma cíclica produtos em promoção. Abaixo
na área central do site (número 4 da figura 13), é publicada a imagem de vários
produtos em destaque de ofertas acompanhados respectivamente de informações
sucintas afins. Lateralmente (número 5 da figura 13), utiliza as áreas para
disponibilizar links por categoria de produtos e para publicação de outras
comodidades para os clientes. A quantidade de informações publicadas seja na
forma de anúncios ou imagens é inexpressiva. A cor de fundo do site é a branca,
contrastando com a cor das fontes e com as imagens publicadas, tornando os
elementos satisfatoriamente legíveis.
FIGURA 13: SITE DA LOJA CASA&VÍDEO

1
2

3

5
4
5
FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR

O site de comércio eletrônico pertencente às Lojas Ricardo Eletro apresenta
como características marcantes em seu design um banner superior estático na cor
grená (número 1 da figura 14), possibilitando ao usuário se cadastrar, acessar o
atendimento, televendas, verificar compras efetuadas, acompanhar a entrega dos
artigos adquiridos, realizar buscas por todo o site a partir da categoria de um produto
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e navegar pelos departamentos da loja.

Logo abaixo, disponibiliza um banner

dinâmico (número 2 da figura 14) de fundo verde, em que é anunciado de forma
cíclica produtos em promoção. Abaixo na área central do site (número 3 da figura
14), é publicada a imagem de vários produtos em destaque de ofertas
acompanhados respectivamente de informações sucintas afins. Lateralmente
(número 4 da figura 14), utiliza as áreas para disponibilizar links por categoria de
produtos e para publicação de outras comodidades para os clientes. A cor de fundo
do site é a branca, contrastando com a cor das fontes e com as imagens publicadas,
tornando os elementos altamente legíveis.
FIGURA 14: SITE DA LOJA RICARDO ELETRO

1

2

3

4

4

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR

O site de comércio eletrônico pertencente às Lojas Ponto Frio apresenta
como características marcantes em seu design um banner superior estático na cor
cinza (número 1 da figura 15), possibilitando ao usuário se acessar o atendimento,
verificar compras efetuadas, solicitar cartão da loja, televendas, e navegar pelos
departamentos da loja. Logo abaixo, encontra-se uma área destinada a realização
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de buscas (número 2 da figura 15) por todo o site a partir da categoria de um
produto e também pela marca do produto. Logo abaixo, disponibiliza um banner
dinâmico (número 3 da figura 15) de fundo amarelo, em que é anunciado de forma
cíclica produtos em promoção. Abaixo na área central do site (número 4 da figura
15), é publicada a imagem de alguns poucos produtos em destaque de ofertas
acompanhados respectivamente de informações sucintas afins. Lateralmente
(número 5 da figura 15), utiliza as áreas para disponibilizar links por categoria de
produtos e para publicação de outras comodidades para os clientes. A cor de fundo
do site é a branca, contrastando com a cor das fontes e com as imagens publicadas,
tornando os elementos razoavelmente legíveis.
FIGURA 15: SITE DA LOJA PONTO FRIO
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4
5
5

FONTE: ADAPTADO PELO AUTOR
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6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O objetivo primário deste trabalho foi verificar se, utilizando a técnica de
escalonamento multidimensional ALSCAL, é possível segmentar em função da
facilidade de uso sob a ótica do internauta idoso, sites de comércio eletrônico. Foram
testadas quatro hipóteses, as quais todas foram aceitas. Os parâmetros utilizados
para avaliação de similaridade entre os sites por parte dos pesquisados, foram
atributos de usabilidade Ao se analisar as variáveis atributos individualmente, a
maioria dos índices apontaram para um ajuste razoável entre os dados originais e o
modelo proposto pela solução do MDS. Os mapas perceptuais gerados
possibilitaram através de uma análise, perceber a criação de grupos distintos em
dimensões específicas, o que possibilita concluir que o uso da técnica MDS permite
constatar ou não a existência de segmentação, o que foi comprovado neste estudo.
Segundo HAIR et. al. (2005, p. 427), o escalonamento multidimensional,
diferentemente das outras técnicas multivariadas, não emprega uma variável
estatística. No lugar disso, as “variáveis” que formariam a variável estatística (isto é,
dimensões perceptuais de comparação) são inferidas a partir de medidas globais de
similaridade entre os objetos. Em uma analogia simples, isso é como fornecer a
variável dependente (similaridade entre objetos) e descobrir quais devem ser as
variáveis independentes (dimensões perceptuais). Ainda, segundo os autores, o
MDS tem a vantagem de reduzir a influência do pesquisador, uma vez que não
requer a especificação das variáveis a serem usadas na comparação de objetos,
como se faz em análise de grupamentos. Portanto, pretende-se discutir apenas os
resultados obtidos por cada um dos atributos considerados pelos pesquisados em
suas avaliações de similaridade acerca dos objetos, os sites.
Inicialmente, foi constatada em relação aos valores de similaridade atribuídos,
certa dispersão, provavelmente fruto das diferentes visões de cada um dos
avaliadores, proporcionada pelo nível de entendimento obtido acerca do conceito do
atributo considerado no momento do julgamento, tendo em vista que os
respondentes são pessoas idosas e algumas, com pouca cultura em informática.
Outro fator influenciável deveu-se ao fato do uso de escalas de avaliação contínuas,
que diferentemente de uma escala Likert, por exemplo, não pré-estabelece valores a
serem atribuídos pelo avaliador, deixando-o livre para arbitrar qualquer valor.
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6.3.1 Análise da variável Atributo 1

A tabela 15 é composta por dez matrizes 5 x 5 contendo os dados originais de
similaridade correspondentes as avaliações realizadas pelos respondentes,
considerando apenas o atributo 1 (Apresentação da informação e do texto) usada
como variável de comparação em termos de similaridade entre os dez pares de
sites.
Estes dados foram submetidos ao método de escalonamento multidimensional
ALSCAL através da importação e do posterior processamento do software spss
versão 18.0. Como o objetivo do MDS é gerar um mapa espacial, chamado de
mapa perceptual, que melhor se adapte aos dados de entrada no menor número de
dimensões, a primeira saída gerada é a constante da tabela 16, que apresenta o
histórico do número de interações necessárias para realização do ajuste destes
dados ao modelo da solução proposta pelo MDS. A maneira pela qual o spss realiza
o ajuste é subtraindo do valor da primeira interação, o valor da segunda interação e
prosseguindo desta maneira sucessivamente, até que no resultado desta subtração,
seja alcançado um valor de melhoria igual ou menor a 0,001, valor padrão do
algoritmo ASCAL, que no caso foi de 0,00084.
Durante a realização destes ajustes dois indicadores são utilizados pelo MDS,
o stress e o RSQ. O primeiro foi criado pela fórmula de KRUSKAL (1964), que
relaciona, na essência, os erros ou falta de ajuste de um modelo com os dados de
similaridade originais reescalonados. Segundo o autor quanto menor o valor do
indicador, melhor é o ajuste, já que os valores reduzidos sinalizam erros pequenos
para o modelo em questão. O autor classifica-o como ajuste pobre para o valor 0,20,
justo para o valor 0,10, bom para o valor 0,05, excelente para o valor 0,025 e
perfeito para o valor 0,00. O segundo indicador é chamado de índice de qualidade
de ajuste (RSQ), que segundo CORRAR et. al. (2007) é uma correlação quadrada
que busca mostrar a proporção de variação das similaridades redimensionadas que
é explicada pelas distâncias conseguidas com o modelo em análise. Em condições
gerais, valores acima de 0,8 tendem a indicar boa aproximação para configuração
dos dados originais.
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TABELA 15 – DADOS ORIGINAIS DE SIMILARIDADE POR RESPONDENTE
1
1
,000
2 6,600
3 5,700
4 11,500
5 12,100
6
,000
7 6,700
8 8,400
9 10,900
10 5,800
11
,000
12 14,700
13 14,900
14 1,100
15 2,000
16
,000
17 13,800
18 12,300
19 12,100
20 18,200
21
,000
22 11,000
23 2,200
24 2,300
25 15,300
26
,000
27 5,400
28 2,300
29 12,400
30 4,200
31
,000
32
,300
33
,400
34
,200
35 4,300
36
,000
37 1,900
38 12,500
39 3,500
40 15,000
41
,000
42
,900
43 2,800
44 3,700
45 10,300
46
,000
47 7,500
48 15,500
49 17,100
50 6,500

2

3

4

5

,000
12,600

,000

,000
5,900
12,500
12,700

,000
5,900
12,700

,000
6,700
8,800
,800

,000
4,100
4,900

,000
1,000
1,000
15,300

,000
14,800
16,200

,000
16,800

,000

,000
17,600
14,900
16,100

,000
15,400
15,500

,000
15,700

,000

,000
11,900
15,500
16,000

,000
4,800
14,800

,000
15,400

,000

,000
3,600
9,500
13,500

,000
8,400
4,600

,000
8,500

,000

,000
,300
,000
6,300 5,800

,000

,000
,400
,300
5,800

,000
13,400
,000
11,000 12,900
14,100 14,300
,000
2,700
4,300
9,700

,000
7,200
10,000

,000
4,900

,000

,000
5,000

,000

,000
12,800

,000

,000
5,500
,000
15,600 16,700
,000
7,500 1,400 16,400

Fonte: adaptado pelo autor

,000
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TABELA 16 – HISTÓRICO DE INTERAÇÕES PARA SOLUÇÃO DE DUAS DIMENSÕES
Iteration history for the 2 dimensional solution (in squared distances)
Young's S-stress formula 1 is used.
Iteration
1
2
3
4
5
6

S-stress

Improvement

,39071
,36682
,35427
,34782
,34543
,34459

,02389
,01255
,00645
,00239
,00084

Fonte: adaptado pelo autor
Como resultado da aplicação do método de escalonamento multidimensional
ALSCAL, conforme observado na tabela 17, foi obtido primeiramente para uma
solução de duas dimensões, o índice médio de ajuste de stress de 0,21708 e uma
quantidade de variância explicada expressa pelo coeficiente de qualidade de ajuste
RSQ de 0,40250. O resultado do modelo com duas dimensões apresentou razoável
quantidade de variância explicada, ou seja, aproximadamente 40% dos dados
originais de similaridade foram capturados pelo modelo da solução.

Apesar de

considerar que valores RSQ mais próximos de um (100%) são melhores e que
valores de stress mais próximos de zero são os mais satisfatórios, cabe, entretanto
ressaltar que as avaliações foram emitidas por pessoas idosas, mediante a
compreensão de conceitos de informática que na sua maioria não fazem parte do
seu cotidiano e com a utilização de escalas contínuas para avaliação da
similaridade.
Em virtude dos resultados encontrados na solução de duas dimensões, optouse por refazer a análise aplicando uma solução com três dimensões.
Os resultados obtidos com as duas soluções estão apresentados na tabela 18
permitindo uma comparação entre os modelos concorrentes. Os números indicam
que os ajustes dos modelos são de razoável qualidade e sendo apropriados para
representar a síntese da configuração dos objetos, principalmente quando se
observa o RSQ, que indica o quanto das similaridades reais dos objetos é explicado
pela modelagem realizada: 0,40250 e 0,46391, ou seja 40% e 46% respectivamente.
Os indicadores de stress e o RSQ apresentam pequena melhora com a introdução
de uma nova dimensão. Entretanto, pode-se dizer que este incremento não
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compensa a complexidade que o modelo irá apresentar, pois proporcionará a
diminuição da perda do poder de visualização dos pontos no espaço, em função
disto, optou-se pela solução com duas dimensões.
TABELA 17 – STRESS E CORRELAÇÃO DAS DISTÂNCIAS QUADRÁTICAS (RSQ)

Stress and squared correlation (RSQ) in distances
RSQ values are the proportion of variance of the scaled data (disparities)
in the partition (row, matrix, or entire data) which
is accounted for by their corresponding distances.
Stress values are Kruskal's stress formula.
Matrix
1
5
9

Stress
,123
,197
,190

RSQ Matrix
,802
2
,502
6
,538 10

Stress
,265
,210
,264

RSQ Matrix
,124
3
,434
7
,128

Stress
,215
,197

RSQ Matrix
,407
4
,501
8

Stress
,266
,20 3

RSQ
,116
,472

Averaged (rms) over matrices
Stress = ,21708
RSQ = ,40250
Configuration derived in 2 dimensions

Fonte: adaptado pelo autor
TABELA 18 – INDICADORES DE QUALIDADE DE AJUSTE DOS MODELOS COM DUAS E TRÊS
DIMENSÕES
INDICADORES

DUAS DIMENSÕES

TRÊS DIMENSÕES

STRESS

0,21708

0,12374

RSQ

0,40250

0,46391

Fonte: adaptado pelo autor
A próxima saída gerada pelo spss é a constante da tabela 19 que corresponde
às coordenadas dos estímulos que no caso são os sites (objetos) para duas
dimensões. A Dimensão 1 representa o eixo dos X e a Dimensão 2 representa o eixo
dos Y. Os dados representam as distâncias relativas entre os objetos
correspondentes às avaliações realizadas em relação à variável atributo1. Em uma
analise preliminar dos dados, observa-se três grupos distintos em relação à
Dimensão 1, um primeiro composto pelos objetos

Walmart e Ponto Frio, um

segundo composto por Americanas e Ricardo e um terceiro composto por
Casa&Vídeo. Já em relação à Dimensão 2 observa-se três grupos, um composto
pelos objetos Casa&Vídeo, Walmart, outro grupo composto por Ponto Frio e
Americanas e um terceiro grupo composto pelo objeto Ricardo Eletro. Entretanto a
interpretação pura e direta dos números das coordenadas atribuídos a cada site,
para as dimensões da tabela 19, não é de percepção simples. Portanto, a análise
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dos dados com a visualização no gráfico, acerca do posicionamento dos objetos
(sites) por dimensões é muito mais adequada, pois de forma direta e imediata,
permite a análise do resultado agregado com as dimensões.
No processo de identificar e escolher o posicionamento para um produto, as
empresas podem se utilizar de diversos métodos de obtenção e análise de
informações sobre o próprio produto e os dos concorrentes. Um modelo de análise
de posicionamento bastante difundido em marketing é o mapa perceptual (AACKER;
KUMAR; DAY, 2001), que é uma maneira gráfica de representar como se localizam
na mente do consumidor os produtos ou marcas do mercado analisado (SOLOMON,
2004). O objetivo da construção de mapas perceptuais é explicitar a estrutura
competitiva do mercado, facilitando as decisões de diferenciação e posicionamento
(LILIEN; 25 RANGASWAMY, 2004).
TABELA 19 – COORDENADAS DE ESTÍMULOS

Stimulus Coordinates
Dimension
Stimulus
Number
1
2
3
4
5

Stimulus
Name

1

American
-,2018
PontoFri
,9370
Walmart
1,0000
RicardoEletro ,0935
CasaVideo
-1,8287

2

-1,1974
-,9607
,5728
1,4200
,1652

Fonte: adaptado pelo autor
Os mapas são construídos em geral com finalidades exploratórias, a fim de
entender qual o espaço ocupado pelos produtos na mente do consumidor potencial,
e o quanto tal posição é valorizada por eles. Esse conhecimento é então utilizado no
planejamento estratégico de marketing, através da escolha de um posicionamento
objetivo para a marca e/ou produto. Matematicamente, um mapa perceptual é uma
representação

gráfica

no

espaço

euclidiano,

onde

os

competidores

são

representados por pontos no espaço, sendo que as distâncias entre dois pontos
indicam o grau de “semelhança” percebida entre dois competidores pelos
consumidores (LILIEN; RANGASWAMY, 2004). Quanto mais próximos dois pontos
no mapa, mais semelhantes esses dois produtos são percebidos pelos
consumidores, e inversamente, quanto mais distantes dois pontos no mapa, mais
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diferentes esses dois produtos são percebidos.
Uma técnica de análise multivariada de uso amplamente difundido na
construção

de

mapas

perceptuais

em

marketing

é

o

escalonamento

multidimensional. Essencialmente, o MDS parte de dados de similaridade (ou
dissimilaridade) entre os objetos de estudo (marcas, produtos ou organizações) e
gera um mapa, que é uma representação espacial que indica o quanto estes objetos
são percebidos como semelhantes (ou diferentes) entre si. Ou seja, objetos
localizados próximos um do outro no mapa são percebidos como mais semelhantes,
e objetos localizados à distância um do outro são percebidos como mais diferentes
entre si. Ademais, através da interpretação das dimensões do mapa resultante do
MDS podem-se entender quais critérios são utilizados pelos consumidores na
percepção dos diferentes objetos, ou em outras palavras, o posicionamento de cada
um na mente destes consumidores.
O mapa da figura 16 a seguir, retrata a configuração derivada dos estímulos
em um modelo de distâncias euclidianas, ou seja, em um mapa perceptual, que
segundo HAIR et. al. (2005) ajudam o pesquisador a identificar dimensões-chaves
inerentes a avaliações feitas por respondentes quanto a objetos, comparação de
qualidades físicas, percepções e até mesmo a avaliação de diferenças culturais
entre grupos Ainda, segundo os autores, o objetivo principal do escalonamento
multidimensional (MDS) é transformar julgamentos dos pesquisados quanto à
similaridade ou preferências em distâncias representadas em um espaço
dimensional. Percebe-se claramente que sob a ótica dos pesquisados, os objetos
avaliados sob o aspecto de similaridade em função do atributo 1 (Apresentação da
informação e do texto) formam três grupos que são diferentes entre si sob a
perspectiva da Dimensão 1 e três grupos distintos que também são diferentes entre
si, sob a perspectiva da Dimensão 2. Tal distribuição espacial demonstra haver
similaridade observável entre alguns objetos avaliados para o atributo 1 em ambas
dimensões.
A próxima saída gerada é um mapa de dispersão de ajuste linear (diagrama
de Shepard) conforme o diagrama da figura 17 que segundo HAIR et. al. (2005)
mede a qualidade de ajuste, associando as similaridades reescalonadas com as
distâncias ajustadas pelo modelo. Trata-se de um gráfico de dispersão, no qual se
espera como resultado que os pontos não se afastem muito de uma reta, indicando
que cada similaridade original, dada pela disparidade, é bem representada pela
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distância ajustada pelo modelo. As disparidades são distâncias de entrada
transformadas em espaço MDS no eixo Y e as disparidades no eixo X. As distâncias
são as distâncias originais para qualquer dois pontos na matriz de similaridade de
entrada.
O diagrama da figura 17, que contém a dispersão dos valores reais e dos
ajustados pelo modelo com duas dimensões, indica que há pouco ajuste de
qualidade destacada para representar os dados originais de similaridade dos objetos
(sites) em relação ao atributo 1. Os pontos em geral, apresentam razoável dispersão
em torno de uma reta, entretanto observa-se razoável concentração, indicando certa
aderência às distâncias euclidianas. A princípio, os posicionamentos destes pontos
são coerentes com as avaliações, que são fruto das diferentes visões dos
pesquisados sobre os objetos avaliados.

6.3.2 Análise da variável Atributo 2

Como resultado da aplicação do método de escalonamento multidimensional
ALSCAL, conforme observado na tabela 20, foi obtido primeiramente para uma
solução de duas dimensões, o índice médio de ajuste de stress de 0,22450 e uma
quantidade de variância explicada expressa pelo coeficiente de qualidade de ajuste
RSQ de 0,74532. O resultado do modelo com duas dimensões apresentou
significante quantidade de variância explicada, ou seja, aproximadamente 74% dos
dados originais de similaridade forma capturados pelo modelo da solução. Apesar de
considerar que valores RSQ mais próximos de um (100%) e que valores de stress
mais próximos de zero são os mais satisfatórios, entretanto deve-se considerar que
as avaliações foram emitidas por pessoas idosas, mediante a compreensão de
conceitos de informática que na sua maioria não fazem parte de seu cotidiano e com
a utilização de escalas contínuas para avaliação de similaridade.
Em virtude dos resultados encontrados na solução de duas dimensões, optouse por refazer a análise aplicando uma solução com três dimensões.
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FIGURA 16 – MAPA PERCEPTUAL

Fonte: adaptado pelo autor
FIGURA 17 – DIAGRAMA DE DISPERSÃO DE AJUSTE

Fonte: adaptado pelo autor
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TABELA 20– STRESS E CORRELAÇÃO DAS DISTÂNCIAS QUADRÁTICAS (RSQ)

Stress and squared correlation (RSQ) in distances
RSQ values are the proportion of variance of the scaled data (disparities)
in the partition (row, matrix, or entire data) which
is accounted for by their corresponding distances.
Stress values are Kruskal's stress formula 1.
Matrix
1
5
9

Stress
,402
,430
,051

RSQ Matrix
,193
2
,063
6
,986
10

Stress
,373
,059
,041

RSQ
,290
,982
,991

Matrix
3
7

Stress
,049
,058

RSQ
,988
,983

Matrix
4
8

Stress
,040
,054

RSQ
,992
,985

Averaged (rms) over matrices
Stress = ,22450
RSQ = ,74532
Configuration derived in 2 dimensions

Fonte: adaptado pelo autor
Os resultados obtidos com as duas soluções estão apresentados na tabela 21
permitindo uma comparação entre os modelos concorrentes. Os números indicam
que os ajustes dos modelos são de significante qualidade e sendo apropriados para
representar a síntese da configuração dos objetos, principalmente quando se
observa o RSQ, que indica o quanto das similaridades reais dos objetos é explicado
pela modelagem realizada: 0,74532 e 0,75326, ou seja 74% e 75% respectivamente.
Os indicadores de stress e o RSQ apresentam pequena melhora com a introdução
de uma nova dimensão. Entretanto, pode-se dizer que este incremento não
compensa a complexidade que o modelo irá apresentar, pois proporcionará a
diminuição da perda do poder de visualização dos pontos no espaço, em função
disto, optou-se pela solução com duas dimensões.
A próxima saída gerada pelo spss é a constante da tabela 22 que
corresponde às coordenadas dos estímulos que no caso são os sites (objetos) para
duas dimensões. A Dimensão 1 representa o eixo dos X e a Dimensão 2 representa
o eixo dos Y. Os dados representam as distâncias relativas entre os objetos
correspondentes às avaliações realizadas em relação à variável atributo2.
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TABELA 21 – INDICADORES DE QUALIDADE DE AJUSTE DOS MODELOS COM DUAS E TRÊS
DIMENSÕES
INDICADORES

DUAS DIMENSÕES

TRÊS DIMENSÕES

STRESS

0,22450

0,11436

RSQ

0,74532

0,75326

Fonte: adaptado pelo autor
TABELA 22 – COORDENADAS DE ESTÍMULOS
Stimulus Coordinates
Dimension

Number
1
2
3
4
5

Stimulus Stimulus
Name
Americanas
PontoFrio
RicardoEletro
Walmart
Casa&Video

1

,8073
-1,9039
,3875
,8965
-,1874

2

-,6710
-,1787
-,7763
-,2658
1,8918

Fonte: adaptado pelo autor
Em uma analise preliminar dos dados, observa-se três grupos distintos em
relação à Dimensão 1, um primeiro composto pelos objetos Walmart, Americanas e
Ricardo Eletro, um segundo composto por Casa&Vídeo e um terceiro composto por
PontoFrio. Já em relação à Dimensão 2 observa-se dois grupos, um composto pelos
objetos Americanas, Walmart, Ricardo e PontoFrio e outro grupo composto por
Casa&Vídeo. Entretanto a interpretação pura e direta dos números das coordenadas
atribuídos a cada site, para as dimensões da tabela 22, não é de percepção simples.
Portanto, a análise dos dados com a visualização no gráfico, acerca do
posicionamento dos objetos (sites) por dimensões é muito mais adequada, pois de
forma direta e imediata, permite a análise do resultado agregado com as dimensões.
O mapa da figura 18 a seguir, retrata a configuração derivada dos estímulos
em um modelo de distâncias euclidianas, ou seja, em um mapa perceptual, que
segundo HAIR et. al. (2005) ajudam o pesquisador a identificar dimensões-chaves
inerentes a avaliações feitas por respondentes quanto a objetos, comparação de
qualidades físicas, percepções e até mesmo a avaliação de diferenças culturais
entre grupos.
Percebe-se claramente que sob a ótica dos pesquisados, os objetos avaliados
sob o aspecto de similaridade em função do atributo 2 (Mecanismo de pesquisa)
formam três grupos que são diferentes entre si sob a perspectiva da Dimensão 1 e
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dois grupos distintos que também são diferentes entre si, sob a perspectiva da
Dimensão 2. Tal distribuição espacial demonstra haver similaridade observável entre
alguns objetos avaliados para o atributo 2 em ambas dimensões.
FIGURA 18 – MAPA PERCEPTUAL

Fonte: adaptado pelo autor
A próxima saída gerada é um mapa de dispersão de ajuste linear
(diagrama de Shepard) conforme o diagrama da figura 19, que segundo HAIR et. al.
(2005) mede a qualidade de ajuste, associando as similaridades reescalonadas com
as distâncias ajustadas pelo modelo. Trata-se de um gráfico de dispersão, no qual
se espera como resultado que os pontos não se afastem muito de uma reta,
indicando que cada similaridade original, dada pela disparidade, é bem representada
pela distância ajustada pelo modelo. As disparidades são distâncias de entrada
transformadas em espaço MDS no eixo Y e as disparidades no eixo X. As distâncias
são as distâncias originais para qualquer dois pontos na matriz de similaridade de
entrada.
O diagrama da figura 19, que contém a dispersão dos valores reais e dos
ajustados pelo modelo com duas dimensões, indica que há pouco ajuste de
qualidade destacada para representar os dados originais de similaridade dos objetos
(sites) em função do atributo 2. Os pontos em geral, apresentam razoável dispersão
em torno de uma reta, entretanto observa-se razoável concentração, indicando certa
aderência às distâncias euclidianas. A princípio, os posicionamentos destes pontos
são coerentes com as avaliações, que são fruto das diferentes visões dos
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pesquisados sobre os objetos avaliados.
FIGURA 19 – DIAGRAMA DE DISPERSÃO DE AJUSTE

Fonte: adaptado pelo autor
6.3.3 Análise da variável Atributo 3

Como
multidimensional

resultado
ALSCAL,

da

aplicação

conforme

do

observado

método
na

de

tabela

escalonamento
23,

foi

obtido

primeiramente para uma solução de duas dimensões, o índice médio de ajuste de
stress de 0,18514 e uma quantidade de variância explicada expressa pelo
coeficiente de qualidade de ajuste RSQ de 0,39427. O resultado do modelo com
duas dimensões apresentou pouca quantidade de variância explicada, ou seja,
aproximadamente 39% dos dados originais de similaridade forma capturados pelo
modelo da solução. Apesar de considerar que valores RSQ mais próximos de um
(100%) são melhores e que valores de stress mais próximos de zero são
satisfatórios, entretanto deve-se considerar que as avaliações forma emitidas por
pessoas idosas, mediante a compreensão de conceitos de informática que na sua
maioria não fazem parte do seu cotidiano e com a utilização de escalas contínuas
para avaliação das similaridades.
Em virtude dos resultados encontrados na solução de duas dimensões, optouse por refazer a análise aplicando uma solução com três dimensões.
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TABELA 23 – STRESS E CORRELAÇÃO DAS DISTÂNCIAS QUADRÁTICAS (RSQ)
Stress and squared correlation (RSQ) in distances

RSQ values are the proportion of variance of the scaled data (disparities)
in the partition (row, matrix, or entire data) which
is accounted for by their corresponding distances.
Stress values are Kruskal's stress formula 1.

Matrix

Stress

RSQ Matrix

Stress

RSQ

Matrix

Stress

RSQ

Matrix

Stress

RSQ

1

,155

,573

2

,209

,234

3

,160

,538

4

,122

,730

5

,239

,010

6

,124

,719

7

,195

n ,323

8

,191

,355

9

,236

,032

10

,179

,429

Averaged (rms) over matrices
Stress = ,18514

RSQ = ,39427

Configuration derived in 2 dimensions

Fonte: adaptado pelo autor
Os resultados obtidos com as duas soluções estão apresentados na
tabela 24 permitindo uma comparação entre os modelos concorrentes. Os números
indicam que os ajustes dos modelos são de baixa qualidade e pouco apropriados
para representar a síntese da configuração dos objetos, principalmente quando se
observa o RSQ, que indica o quanto das similaridades reais dos objetos é explicado
pela modelagem realizada: 0,39427 e 0,34450, ou seja 39% e 34% respectivamente.
Os indicadores de stress e o RSQ apresentam pequena melhora com a introdução
de uma nova dimensão. Entretanto, pode-se dizer que este incremento não
compensa a complexidade que o modelo irá apresentar, pois proporcionará a
diminuição da perda do poder de visualização dos pontos no espaço, em função
disto, optou-se pela solução com duas dimensões.
A próxima saída gerada pelo spss é a constante da tabela 25 que
corresponde às coordenadas dos estímulos que no caso são os sites (objetos) para
duas dimensões. A Dimensão 1 representa o eixo dos X e a Dimensão 2 representa
o eixo dos Y. Os dados representam as distâncias relativas entre os objetos
correspondentes às avaliações realizadas em relação à variável atributo2.
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TABELA 24 – INDICADORES DE QUALIDADE DE AJUSTE DOS MODELOS COM DUAS E TRÊS
DIMENSÕES
INDICADORES

DUAS DIMENSÕES

TRÊS DIMENSÕES

STRESS

0,18514

0,10750

RSQ

0,39427

0,34450

Fonte: adaptado pelo autor
Em uma analise preliminar dos dados, observa-se três grupos distintos em
relação à Dimensão 1, um primeiro composto pelos objetos

Ponto Frio e

Americanas um segundo composto por Casa&Vídeo e Walmart e um terceiro
composto por Ricardo Eletro. Já em relação à Dimensão 2 observa-se três grupos,
um composto pelos objetos Americanas e Walmart, e outro grupo composto por
Ricardo Eletro e um terceiro composto por Ponto Frio e Casa&Vìdeo. Entretanto a
interpretação pura e direta dos números das coordenadas atribuídos a cada site,
para as dimensões da tabela 25, não é de percepção simples. Portanto, a análise
dos dados com a visualização no gráfico, acerca do posicionamento dos objetos
(sites) por dimensões é muito mais adequada, pois de forma direta e imediata,
permite a análise do resultado agregado com as dimensões.
No mapa perceptual da figura 20 gerado pelo MDS, percebe-se claramente
que sob a ótica dos pesquisados, os objetos avaliados sob o aspecto de similaridade
em função do atributo 3 (Apresentação navegacional dos elementos e dos links)
formam três grupos sob a perspectiva da Dimensão 1 e três grupos distintos, sob a
perspectiva da Dimensão 2. Tal distribuição espacial demonstra haver similaridade
observável entre os objetos avaliados para o atributo 3 em ambas dimensões.
TABELA 25 – COORDENADAS DE ESTÍMULOS
Stimulus Coordinates
Dimension
Stimulus
Number

Stimulus
Name

1
2
3
4
5

Americanas
PontoFrio
RicardoEletro
Walmart
Casa&Video

Fonte: adaptado pelo autor

1

1,1900
1,1281
-1,3567
-,5686
-,3928

2

-,8979
,8846
,0645
-1,3292
1,2780
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FIGURA 20 – MAPA PERCEPTUAL

Fonte: adaptado pelo autor
A próxima saída gerada é um mapa de dispersão de ajuste linear (diagrama
de Shepard) conforme o diagrama da figura 21, que segundo HAIR et. al. (2005)
mede a qualidade de ajuste, associando as similaridades reescalonadas com as
distâncias ajustadas pelo modelo. Trata-se de um gráfico de dispersão, no qual se
espera como resultado que os pontos não se afastem muito de uma reta, indicando
que cada similaridade original, dada pela disparidade, é bem representada pela
distância ajustada pelo modelo. As disparidades são distâncias de entrada
transformadas em espaço MDS no eixo Y e as disparidades no eixo X. As distâncias
são as distâncias originais para qualquer dois pontos na matriz de similaridade de
entrada.
O diagrama da figura 21, que contém a dispersão dos valores reais e dos
ajustados pelo modelo com duas dimensões, indica que há muito pouco ajuste de
qualidade destacada para representar os dados originais de similaridade dos objetos
(sites) em função do atributo 3, entretanto observa-se razoável concentração,
indicando certa aderência às distâncias euclidianas. Os pontos em geral,
apresentam razoável dispersão em torno de uma reta. A princípio, os
posicionamentos destes pontos são coerentes com as avaliações, que são fruto das
diferentes visões dos pesquisados sobre os objetos avaliados.
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FIGURA 21 – DIAGRAMA DE DISPERSÃO DE AJUSTE

Fonte: adaptado pelo autor
6.3.4 Análise da variável Atributo 4

Como

resultado

da

aplicação

multidimensional

ALSCAL,

conforme

do

observado

método
na

de

tabela

escalonamento
26,

foi

obtido

primeiramente para uma solução de duas dimensões, o índice médio de ajuste de
stress de 0,18555 e uma quantidade de variância explicada expressa pelo
coeficiente de qualidade de ajuste RSQ de 0,58153. O resultado do modelo com
duas dimensões apresentou significante quantidade de variância explicada, ou seja,
aproximadamente 58% dos dados originais de similaridade foram capturados pelo
modelo da solução. Apesar de considerar que valores RSQ mais próximos de um
(100%) são melhores e que valores de stress mais próximos de zero são mais
satisfatórios, entretanto deve-se considerar que as avaliações foram emitidas por
pessoas idosas, mediante a compreensão de conceitos de informática que na sua
maioria não fazem parte do seu cotidiano e com a utilização de escalas contínuas
para avaliação de similaridade.
Em virtude dos resultados encontrados na solução de duas dimensões,
optou-se por refazer a análise aplicando uma solução com três dimensões.
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TABELA 26 – STRESS E CORRELAÇÃO DAS DISTÂNCIAS QUADRÁTICAS (RSQ)
Stress and squared correlation (RSQ) in distances
RSQ values are the proportion of variance of the scaled data (disparities)
in the partition (row, matrix, or entire data) which
is accounted for by their corresponding distances.
Stress values are Kruskal's stress formula 1.
Matrix
1
5
9

Stress
,117
,192
,143

RSQ Matrix
,832
2
,543
6
,751
10

Stress
,098
,228
,118

RSQ Matrix
,881
3
,361
7
,828

Stress
,288
,139

RSQ
,009
,762

Matrix
4
8

Stress
,130
,281

RSQ
,794
,055

Averaged (rms) over matrices
Stress = ,18555
RSQ = ,58153
Configuration derived in 2 dimensions

Fonte: adaptado pelo autor
Os resultados obtidos com as duas soluções estão apresentados na
tabela 27 permitindo uma comparação entre os modelos concorrentes. Os números
indicam que os ajustes dos modelos são de razoável qualidade e sendo apropriados
para representar a síntese da configuração dos objetos, principalmente quando se
observa o RSQ, que indica o quanto das similaridades reais dos objetos é explicado
pela modelagem realizada: 0,58153 e 0,54970, respectivamente 58% e 54%. Os
indicadores de stress e o RSQ apresentam pequena melhora com a introdução de
uma nova dimensão. Entretanto, pode-se dizer que este incremento não compensa
a complexidade que o modelo irá apresentar, pois proporcionará a diminuição da
perda do poder de visualização dos pontos no espaço, em função disto, optou-se
pela solução com duas dimensões.
A próxima saída gerada pelo spss é a constante da tabela 28 que
corresponde às coordenadas dos estímulos que no caso são os sites (objetos) para
duas dimensões. A Dimensão 1 representa o eixo dos X e a Dimensão 2 representa
o eixo dos Y. Os dados representam as distâncias relativas entre os objetos
correspondentes às avaliações realizadas em relação à variável atributo2.
Em uma analise preliminar dos dados, observa-se quatro grupos distintos
em relação à Dimensão 1, um primeiro composto pelo objeto Casa&Vídeo, um
segundo composto por Walmart e Americanas, um terceiro composto por Ponto Frio
e um quarto composto por RicardoEletro.
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TABELA 27 – INDICADORES DE QUALIDADE DE AJUSTE DOS MODELOS COM DUAS E TRÊS
DIMENSÕES
INDICADORES

DUAS DIMENSÕES

TRÊS DIMENSÕES

STRESS

0,18555

0,10367

RSQ

0,58153

0,54970

Fonte: adaptado pelo autor
Em relação à Dimensão 2, observa-se também quatro grupos, um
composto pelos objetos, Walmart e Ponto Frio, um segundo por Casa&Vídeo, um
terceiro por Ricardo Eletro e um quarto por Americanas. Entretanto a interpretação
pura e direta dos números das coordenadas atribuídos a cada site, para as
dimensões da tabela 28, não é de percepção simples. Portanto, a análise dos dados
com a visualização no gráfico, acerca do posicionamento dos objetos (sites) por
dimensões é muito mais adequada, pois de forma direta e imediata, permite a
análise do resultado agregado com as dimensões.
Diante de uma análise visual do mapa da figura 22, percebe-se
claramente que sob a ótica dos pesquisados, os objetos avaliados sob o aspecto de
similaridade em função do atributo 4 (Apresentação de itens à venda) formam quatro
grupos que são diferentes entre si sob a perspectiva da Dimensão 1 e quatro grupos
distintos que também são diferentes entre si, sob a perspectiva da Dimensão 2. Tal
distribuição espacial demonstra haver similaridade observável entre os objetos
avaliados para o atributo 4 em ambas as dimensões.
TABELA 28 – COORDENADAS DE ESTÍMULOS
Stimulus Coordinates
Dimension
Stimulus Stimulus
Number
Name
1
2
3
4
5

Americanas
PontoFri
RicardoEletro
Walmart
Casa&Video

1

,2835
-,7857
-1,2895
,0801
1,7117

Fonte: adaptado pelo autor

2

1,6332
-,8423
,4125
-1,0665
-,1369
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FIGURA 22 – MAPA PERCEPTUAL

Fonte: adaptado pelo autor
A próxima saída gerada é um mapa de dispersão de ajuste linear (diagrama
de Shepard) conforme o diagrama da figura 23, que segundo HAIR et. al. (2005)
mede a qualidade de ajuste, associando as similaridades reescalonadas com as
distâncias ajustadas pelo modelo. Trata-se de um gráfico de dispersão, no qual se
espera como resultado que os pontos não se afastem muito de uma reta, indicando
que cada similaridade original, dada pela disparidade, é bem representada pela
distância ajustada pelo modelo. As disparidades são distâncias de entrada
transformadas em espaço MDS no eixo Y e as disparidades no eixo X. As distâncias
são as distâncias originais para qualquer dois pontos na matriz de similaridade de
entrada.
O diagrama da figura 23, que contém a dispersão dos valores reais e dos
ajustados pelo modelo com duas dimensões, indica que há muito pouco ajuste de
qualidade destacada para representar os dados originais de similaridade dos objetos
(sites) em função do atributo 2. Os pontos em geral, apresentam razoável dispersão
em torno de uma reta, entretanto observa-se razoável concentração, indicando certa
aderência às distâncias euclidianas. A princípio, os posicionamentos destes pontos
são coerentes com as avaliações, que são fruto das diferentes visões dos
pesquisados sobre os objetos avaliados.
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FIGURA 23 – DIAGRAMA DE DISPERSÃO DE AJUSTE

Fonte: adaptado pelo autor
6.3.5 Interpretação das Dimensões

Em relação ao mapa perceptual gerado pelo MDS em função do atributo 1
(Apresentação da informação e do texto) utilizado como parâmetro avaliador, na
Dimensão 1, o primeiro grupo similar formado, é constituído pelos objetos Walmart e
Ponto Frio. Esta formação se deve em função de ambos apresentarem similaridade
nos projetos de concepção de página principal, ocupando os espaços com
informações acerca dos produtos, imagens dos produtos, utilizando de cores
chamativas e contrastantes, possibilitando realçar as letras e as imagens publicadas,
facilitando sobremaneira a leitura das informações pelos avaliadores e tornando o
entendimento sobre o produto bem compreensível, em função da nitidez das
imagens publicadas. A formação do segundo grupo de similaridade é composta
pelos sites das lojas Americanas e Ricardo Eletro. Este grupo possui em comum, a
utilização em sua página principal de um projeto similar de publicidade, aspecto que
poderá ter influenciado nas avaliações dos pesquisados. Utilizam um banner na
parte superior com cores quase similares (vermelho e grená) no qual se destacam o
logo da empresa, botões com links para os departamentos da loja virtual, campo
para realização de pesquisas de produtos e links para outros setores que facilitam a
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interação do cliente com a empresa. Os demais espaços da página são igualmente
ocupados. Do lado esquerdo há informações sobre os diversos departamentos da
loja virtual possibilitando que o cliente navegue por eles, obtendo informações
diversas. No restante da página, o espaço é utilizado para a publicação de imagens
de produtos e informações sucintas a respeitos dos mesmos. Observa-se que em
ambos, o fundo (background) da página é na cor branca, facilitando a leitura das
informações, já que a fonte é na cor preta, contribuindo para a principal
característica deste atributo que é a legibilidade. O terceiro grupo, é formado pelo
objeto Casa&Vídeo. Realmente, trata-se de um objeto (site) diferente dos demais,
em função das cores predominantemente utilizadas que são branco e amarelo, fato
este que possivelmente provocou nos pesquisados insignificante impacto positivo,
entusiasmo e curiosidade em continuar na navegação, para obtenção de
informações. As poucas imagens publicadas são de baixa qualidade, pois possuem
pouca nitidez, possuindo tamanhos reduzidos, fato este que dificulta o seu
entendimento. A pouca quantidade de informações disponibilizadas e a quantidade
de imagens publicadas pode ter induzido os pesquisados a diferenciar este objeto
dos demais, não o considerando similar a nenhum outro, em função do atributo
considerado na avaliação.
Em relação à Dimensão 2, o primeiro grupo é formado pelos objetos
constituídos pelos sites da Americanas e do Ponto Frio. Intuitivamente esta formação
que apresenta similaridade, é explicada em função dos mecanismos de publicidade
adotados em ambos. Foi observado que na parte superior da página inicial encontrase um banner dinâmico que alterna a exposição de produtos à venda, publicando
uma série de informações. Em uma das laterais é publicada um rol de produtos
categorizados e na outra, é publicada a imagem e informações sucintas sobre
produtos em oferta. O segundo grupo de similaridade é constituído pelos sites do
Walmart e da Casa&Vídeo. Ambos os sites possuem em sua parte superior da
página principal, um banner dinâmico que alterna a publicação de produtos
acompanhados de informações sucintas sobre os mesmos. Diferentemente do
primeiro grupo comentado, estes sites possuem em comum a mesma disposição na
publicação de imagens de produtos a venda que são acompanhadas das
respectivas informações. O terceiro grupo é formado pelo site da Ricardo Eletro. O
design deste site distribui de forma simétrica por toda a página principal, imagens
bem nítidas com respectivas informações concisas, além de disponibilizar de formas
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compreensíveis outras informações necessárias para que o usuário navegue de
forma fácil pelo site, encontrando o quê se procura fatos estes que podem ter
contribuído para o seu isolamento no mapa, não apresentando similaridade com os
demais.
HAIR et. al. (2005, p. 424) consideram que o desafio para o pesquisador é
primeiramente compreender as dimensões percebidas (subjetivas) e então
relacioná-las com dimensões objetivas se possível. Os autores advertem que,
quanto à interpretação de dimensões, como este processo é mais uma arte do que
uma ciência, o pesquisador deve resistir à tentação de permitir que a percepção
pessoal afete a dimensionalidade qualitativa das dimensões percebidas. Dado o
nível de interferência. Salientam ainda que, do pesquisador, deve-se tomar cuidado
para ser o mais objetivo possível nessa área crítica, ainda que rudimentar.
Segundo CORRAR et. al (2007, p. 409), as dimensões retornadas no gráfico
com a distribuição dos objetos, podem dizer muito sobre as estruturas dos dados em
análise. Contudo, entender as dimensões percebidas e relacioná-las com dimensões
objetivas são tarefas árduas e, quase sempre, mais próximas da arte do que da
ciência.
Com relação ao mapa perceptual gerado em função do atributo 1 “Apresentação da informação e do texto” para solução com duas dimensões, os
eixos do gráfico apresentados não são rotulados porque não possuem significado
substantivo, representam apenas “unidades de distância” entre os objetos do mapa.
No entanto, o mapa perceptual permite que se façam conjecturas sobre os critérios
utilizados pelos pesquisados para julgar o grau de similaridade entre os objetos
(sites). Apesar dessa informação não ser diretamente fornecida no mapa, que se
preocupa apenas com a disposição espacial dos objetos em função de seu grau de
semelhança, a partir de um limitado conhecimento sobre a natureza dos objetos
torna-se relativamente complexo intuir critérios possivelmente utilizados pelos
respondentes no seu julgamento. Pode-se interpretar que quatro principais critérios
influenciaram a avaliação da semelhança entre os sites: o posicionamento das
imagens dos produtos ofertados, as cores utilizadas e o tamanho das fontes
utilizadas e muito provavelmente o grau de envolvimento do respondente com o site
avaliado. Assim, visualizando-se as proximidades dos objetos, com relação à
Dimensão 1 pode-se dizer que há oposição entre o grupo Walmart e Ponto Frio com
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Casa&Vídeo. No centro desta Dimensão 1, estão Ricardo Eletro e Americanas que
ficam mais próximas na ordem, de Ponto Frio e Walmart.
Uma interpretação possível do resultado apresentado, é que a Dimensão 1
está relacionada ou combinada, a fatores ou atributos associados, principalmente ao
design empregado no site, ao status das lojas, o grau de reconhecimento,
participação no mercado, popularidade em função da exposição na mídia e a
credibilidade junto ao público.
Nesse sentido, essa Dimensão 1 poderia ser denominada, em termos amplos,
de dimensão clareza em relação a informação, no sentido de refletir as
características dos objetos em si e a correspondência com seu valor intrínseco.
Uma interpretação possível do resultado apresentado no mapa da figura 16, é
a Dimensão 2 estar relacionada à qualidade da informação publicada e a nitidez das
imagens publicadas em relação aos produtos ofertados. Sob esta visão, essa
dimensão poderia ser nomeada de dimensão consistência em relação a informação.
Em relação ao mapa perceptual gerado pelo MDS em função do atributo 2
(Mecanismo de pesquisa) utilizado como parâmetro avaliador, na Dimensão 1, o
primeiro grupo similar formado, é constituído pelos objetos Walmart, Ricardo eletro e
Americanas. Esta formação se deve motivada provavelmente pelo fato dos três
objetos possuírem as mesmas opções de formato para os campos de pesquisa. O
segundo grupo é composto apenas pelo site da loja Casa&Vídeo. Este isolamento
deve-se ao fato de que o site disponibiliza um campo para realização de pesquisa de
produtos, que deve ter seu nome ou código digitado, criando dificuldades para o
cliente. O terceiro grupo é constituído da loja do Ponto Frio. Tal configuração devese ao fato de ser o único site que disponibiliza mais de dois campos de pesquisa,
possibilitando refiná-la, característica que auxilia mais ainda o cliente na realização
de suas pesquisas. Em relação à Dimensão 2, o primeiro grupo e único a possuir
similaridade é formado pelos objetos constituídos pelos sites da Americanas, Ponto
Frio, Walmart e Ricardo Eletro. Intuitivamente esta formação explica-se em função
de todos os objetos apresentarem o mesmo formato de campo e com as mesmas
formas de entrada para o argumento de pesquisa. A única diferença é que o site da
loja Ponto Frio apresenta um campo a mais, aspecto este, que não foi considerado
relevante pelos respondentes a ponto de diferenciá-lo dos demais.

O segundo

grupo é formado apenas pelo site da Casa&Vídeo, que realmente disponibiliza uma
única forma possível de pesquisa, tornando dificultosa esta ação para o usuário.
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Visualizando-se as proximidades dos objetos, com relação à Dimensão 1
pode-se dizer que há oposição entre o grupo Walmart, Ricardo Eletro e Americanas
com Ponto Frio. No centro desta Dimensão 1, esta Casa&Vídeo que fica mais
próxima na ordem, de Walmart, Ricardo Eletro e Americanas
Uma interpretação possível do resultado apresentado, é que a Dimensão 1
está relacionada ou combinada, a fatores ou atributos associados, principalmente a
facilidade de usar a pesquisa no site. Esta dimensão agrupa na ordem, os sites mais
fáceis de utilização para os mais dificultosos. Nesse sentido, essa Dimensão 1
poderia ser denominada, em termos amplos, de dimensão praticidade, no sentido de
facilitar o cliente na realização de suas pesquisas.
Uma interpretação possível do resultado apresentado no mapa da figura 16, é
a Dimensão 2 estar relacionada a rapidez na obtenção da informação desejada. Sob
esta visão, essa dimensão poderia ser nomeada de dimensão desempenho.
Em relação ao mapa perceptual gerado pelo MDS em função do atributo 3
(Apresentação navegacional dos elementos e dos links) utilizado como parâmetro
avaliador, na Dimensão 1, o primeiro grupo similar formado, é constituído pelos
objetos Ponto Frio e Americanas. O segundo grupo similar é composto pelos sites
das lojas Casa&Vídeo e Walmart, e por último o da loja Ricardo Eletro. Na formação
destes grupos, se percebe que foi considerado primordialmente, o tempo gasto para
o acesso á páginas secundárias. Em relação à Dimensão 2, o primeiro grupo similar
é formado pelos objetos constituídos pelos sites da Americanas e Walmart. O
segundo grupo similar é formado por Ponto Frio e Casa&Vídeo e o terceiro formado
por Ricardo Eletro. Intuitivamente, a formação dos grupos similares deve-se em
razão da quantidade de links existentes que ocupam a área da página principal dos
sites. Uns grupos com mais links, outros com menos.
Cabe ressaltar que nenhum dos sites utilizou em seus projetos, a orientação
de usabilidade concernente à utilização de cor diferente para links já visitados e que
todos os elementos e links utilizados para navegação, se apresentaram no mesmo
formato.
Visualizando-se as proximidades dos objetos, com relação à Dimensão 1
pode-se dizer que há oposição entre o grupo formado por Ponto Frio e Americanas
com Ricardo Eletro. No centro desta, estão Casa&Vídeo e Walmart, que ficam mais
próximo na ordem, de Ponto Frio e Americanas.
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Uma interpretação possível do resultado apresentado, é que a Dimensão 1
está relacionada ou combinada, a fatores ou atributos associados, principalmente à
tempo de acesso. Nesse sentido, essa Dimensão 1 poderia ser denominada, em
termos amplos, de dimensão tempo de acesso, no sentido de agilizar as consultas
do cliente. Uma interpretação possível do resultado apresentado no mapa da figura
15, é a Dimensão 2 estar relacionada a disponibilidade de links para obtenção de
mais informações. Sob esta visão, essa dimensão poderia ser nomeada de
dimensão acessibilidade.
Em relação ao mapa perceptual gerado pelo MDS em função do atributo
4 (Apresentação de itens a venda.) utilizado como parâmetro avaliador, na
Dimensão 1, o único grupo similar formado, é o constituído pelos objetos Walmart e
Americanas. Esta formação se deve provavelmente em função da quantidade de
informações disponíveis em relação aos itens à venda. São os dois únicos sites que
disponibilizam entre outras informações, o manual em PDF do produto. A formação
dos demais grupos deu-se em função da mesma razão, em ordem decrescente da
quantidade de informações disponíveis em cada site. O segundo grupo é composto
pelo site da loja Ponto Frio, o terceiro grupo é formado pelo objeto Ricardo Eletro e o
quarto grupo formado pelo site da Casa&Vídeo. Em relação à Dimensão 2, o
primeiro grupo de similaridade é formado pelos objetos constituídos pelos sites do
Ponto Frio e Walmart, o segundo grupo de similaridade é constituído pelos sites da
Casa&Vídeo e Ricardo Eletro e o terceiro grupo é formado pelo site da Americanas.
Estas formações de grupos, provavelmente ocorreram em função da quantidade de
informações disponíveis e pela qualidade das imagens dos itens à venda.
Uma interpretação possível do resultado apresentado, é que a Dimensão
1 está relacionada ou combinada, a fatores ou atributos associados, principalmente
à tempo de acesso. Nesse sentido, essa Dimensão 1 poderia ser denominada, em
termos amplos, de dimensão abrangência, no sentido de disponibilizar várias
informações para o cliente. Uma interpretação possível do resultado apresentado na
Dimensão 2 é estar relacionada além da quantidade de informações disponíveis à
qualidade das imagens também disponíveis. Sob esta visão, essa dimensão poderia
ser nomeada de dimensão qualidade em relação a informação disponibilizada.

129

6.4 Sínteses dos resultados obtidos

Os dados constantes da tabela 29 sintetizam os resultados obtidos por
meio da análise dos mapas perceptuais gerados com a utilização do escalonamento
multidimensional ALSCAL. Com relação ao atributo 1 foi constatado que os sites
Walmart e Ponto Frio apresentaram alguma similaridade observável quanto ao
projeto de concepção (design) das páginas em relação à dimensão 1, os sites
Americanas e Ricardo Eletro apresentaram similaridade observável em relação a um
mesmo projeto de publicidade na dimensão 1, Casa&Vídeo, Walmart e Ricardo
Eletro apresentaram alguma similaridade observável quanto o formato de
apresentação da informação e do texto na dimensão 2 e ponto Frio e Americanas
apresentaram alguma similaridade observável quanto

aos mecanismos de

publicidade adotados em relação a dimensão 2.
Com relação ao atributo 2 foi constatado que os sites Walmart, Ricardo
Eletro e Americanas apresentaram alguma similaridade observável quanto a
utilização do mesmo formato para o campo de pesquisa de produtos adotados em
relação a dimensão 1 e Americanas, Walmart, Ricardo e Ponto Frio apresentaram
alguma similaridade observável quanto a utilização do mesmo formato de campo e
com as mesmas formas de entrada para o argumento de pesquisa em relação a
dimensão 2.
Com relação ao atributo 3 foi constatado que os sites Americanas e Ponto
Frio apresentaram alguma similaridade observável quanto ao tempo de acesso gasto
para acessar páginas secundárias em relação a dimensão 1, os sites Casa&Vídeo e
Walmart apresentaram alguma similaridade observável quanto ao tempo de acesso
gasto para acessar páginas secundárias em relação dimensão 1, Americanas e
Walmart apresentaram alguma similaridade observável quanto a quantidade de links
existentes que ocupam a área da página principal na dimensão 2 e Walmart e
Americanas apresentaram alguma similaridade observável quanto a quantidade de
links existentes que ocupam a área da página principal em relação a dimensão 2.
Com relação ao atributo 4 foi constatado que os sites Walmart, Ricardo
Eletro e Americanas apresentaram alguma similaridade observável quanto a
quantidade de informações disponíveis em relação aos itens à venda em relação a
dimensão 1 e Americanas e Walmart apresentaram alguma similaridade observável
quanto a quantidade de informações disponíveis e pela qualidade das imagens dos
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itens à venda em relação a dimensão 2.

TABELA 29– SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS
SITES SIMILARES

ATRIBUTO

D1

D2

SIMILARIDADE CONSTATADA

CONSIDERADO
Walmart e Ponto Frio

Atributo 1

x

Projeto de concepção do site contemplando toda ocupação

Americanas e Ricardo

Atributo 1

x

Projeto de concepção do site utilizando mesmas técnicas de

dos espaços da página inicial com informações diversas

Eletro
Casa&Vídeo, Walmart

publicidade
Atributo 1

x

Mesmo formato de apresentação da informação e do texto

Atributo 1

x

Mesmos mecanismos de publicidade adotados

e Ricardo Eletro
Ponto Frio e
Americanas
Walmart, Ricardo

Atributo 2

x

Mesmo formato para os campos de pesquisa de produtos

Eletro e Americanas
Americanas, Walmart,

Atributo 2

x

Ricardo e PontoFrio
Ponto Frio e

Mesmo formato de campo e com as mesmas formas de
entrada para o argumento de pesquisa

Atributo 3

x

Tempo gasto para o acesso á páginas secundárias

Atributo 3

x

Tempo gasto para o acesso á páginas secundárias

Americanas
Casa&Vídeo e
Walmart
Americanas e Walmart

Atributo 3

x

Quantidade de links existentes que ocupam a área da página
principal

Ponto Frio e

Atributo 3

x

Quantidade de links existentes que ocupam a área da página

Casa&Vìdeo
Walmart e Americanas

principal
Atributo 4

x

Quantidade de informações disponíveis em relação aos itens à
venda

Walmart e Ponto Frio

Atributo 4

x

Quantidade de informações disponíveis e pela qualidade das
imagens dos itens à venda

Casa&Vídeo e

Atributo 4

Ricardo eletro

X

Quantidade de informações disponíveis e pela qualidade das
imagens dos itens à venda

Fonte: adaptado pelo autor
6.5 Validação das Hipóteses

Ao analisar as hipóteses propostas para a realização deste trabalho, por meio
da utilização do método MDS, foi concluído que todas as quatro hipóteses foram
consideradas aceitas conforme o constante na tabela 30:
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TABELA 30 – SITUAÇÃO DE VALIDAÇÃO DAS HIPÓTESES
Hipótese
H1

Situação

Existe discriminação observável entre os

Aceita

sites para o atributo 1 (Apresentação da
informação e do texto), em dimensões
específicas.
H2

Existe discriminação observável entre os

Aceita

sites para o atributo 2 (Mecanismo de
pesquisa), em dimensões específicas.
H3

Existe discriminação observável entre os

Aceita

sites para o atributo 3 (Apresentação
navegacional dos elementos e dos links),
em dimensões específicas.
H4

Existe discriminação observável entre os

Aceita

sites para o atributo 4 (Apresentação de
itens

a

venda),

em

dimensões

específicas.
Fonte: adaptado pelo autor

7 CONCLUSÕES

O envelhecimento da população brasileira observado nos últimos anos, aliado
as razoáveis condições econômicas em que se encontram os idosos e o seu modo
de vida participativo, independente, exigente e mais preocupado com a sua saúde,
tornou este grupo, atraente economicamente para as empresas. A acessibilidade à
informação e a integração com outros grupos, proporcionados pela inclusão digital,
concorreu positivamente, para mudança do dia-a-dia do idoso, em função dos
benefícios e facilidades advindos do uso do computador, particularmente a internet.
O aumento expressivo dos acessos à Internet e do número de computadores
no país, estimulados pela contínua queda dos preços e o novo ambiente
empresarial, fundamentalmente baseado no ambiente digital, são fatores que devem
ser considerados pelas empresas, principalmente observando neste contexto, o
segmento dos idosos como potenciais consumidores.
Diante deste cenário, surgiu o interesse em investigar em que condições
atuais, apresentam-se alguns sites pré-selecionados de empresas que praticam o

132

comércio eletrônico, em relação à conformidade ao que prescreve a literatura, no
tocante à aplicação de atributos que contribuam para que uma interface gráfica
obtenha qualidade suficiente para torná-la de fácil uso, mesmo por grupos de
pessoas que, por ventura, apresentem limitações de ordem psicomotoras e
perceptivas, culturais e sociais, como provavelmente deva ocorrer com um grupo
constituído de idosos internautas. Para tal, foi realizada uma pesquisa junto a este
grupo, para responder à questão: Como segmentar sites de comércio eletrônico em
relação à facilidade de uso, proporcionada pelas qualidades da interface gráfica, sob
a ótica do idoso internauta?
Uma vez realizada e finda, a pesquisa possibilitou as seguintes conclusões:
- o crescimento da população de idosos e a disseminação da internet
geraram aumento do número de usuários idosos conectados, fenômeno este, que
deveria gerar maior interesse das empresas neste segmento, entretanto o que se
observa de um modo geral, é que o setor privado ainda apresenta timidez em
relação ao mercado consumidor de bens e serviços para a população idosa. Alguns
segmentos do setor empresarial e dos investidores ainda desconhecem o significado
efetivo do processo de envelhecimento populacional e as diversas oportunidades de
negócios que daí decorrem. É importante atentar para o fato de que os atuais
adultos, constituirão a próxima geração de idosos, geração esta, que se aperfeiçoou
e trabalhou utilizando a tecnologia da informação, possuindo, diferentemente da
atual, muito mais conhecimento computacional, o que a tornará mais exigente sobre
diversos aspectos afins, entre os quais, os relacionados à facilidade de
navegabilidade em um site de comércio eletrônico;
- os sites de comércio eletrônico que praticarem a conformidade com o que
prescreve as orientações de usabilidade, com a adoção de recursos que tornem a
interface gráfica mais fácil de usar, proporcionarão a experiência de compra mais
agradável e confiável, conseguindo converter um maior número de visitantes em
compradores, em particular, o grupo formado por internautas idosos, constituindo-se
esta prática, um fator diferencial competitivo; e
- cabe salientar ainda, a importância das possibilidades de pesquisas com o
uso do método de escalonamento multidimensional, pertencente à técnica de
Análise Multivariada, utilizada para representar espacialmente, por meio da
apresentação visual, as percepções e as preferências dos consumidores maduros.
Os mapas são construídos em geral com finalidades exploratórias, a fim de entender

133

qual o espaço ocupado pelos produtos na mente do potencial consumidor, e o
quanto tal posição é valorizada por eles. Esse conhecimento poderá então, ser
utilizado no planejamento estratégico de marketing, através da escolha de um
posicionamento objetivo para a marca e/ou produto.
A resposta à questão da pesquisa ocorreu ao se validar as quatro hipóteses
aventadas, que afirmam haver similaridade observável entre os sites para os
atributos “Apresentação da informação e do texto”, “Mecanismo de pesquisa”,
“Apresentação navegacional dos elementos e dos links” e “Apresentação de itens a
venda” em dimensões específicas. Cabe ressaltar que, as similaridades observadas,
foram parciais, ou seja, ocorreu similaridade apenas entre alguns sites e em função
de alguns atributos, fato este que indica haver segmentação de mercado.
Finalmente, esta pesquisa se propôs ampliar o conhecimento sobre a
utilização de atributos de usabilidade que estimulem e torne habitual a preocupação
com a aplicação de conceitos que contribuam com a qualidade das interfaces
gráficas.

Comprovou

ainda,

a

utilidade

da

técnica

de

escalonamento

multidimensional como ferramenta auxiliar no entendimento do comportamento do
consumidor. Portanto, como esta pesquisa foi realizada apenas com internautas
idosos de ambos os sexos, possuidores de microcomputador em casa, acessando
pelo menos uma vez por dia a um site de comércio eletrônico independentemente do
motivo, recomenda-se futuras pesquisas complementares como:
- reaplicação do modelo de Nielsen Norman Group (2002), com uma amostragem
aleatória de idosos;
- reaplicação desse modelo em adultos na faixa etária entre 50 e 59 anos de
idade; e
- delineamento de um modelo específico para avaliação de usabilidade com foco
em internautas idosos dentro do nosso contexto, uma vez que esse trabalho é fruto
de uma adaptação.
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