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RESUMO 

 

O processo tradicional de transferência de informação está sendo gradativamente substituído 

pela transferência através de redes de comunicação eletrônica, cuja transformação ocasionou 

um novo olhar das empresas a era informacional. Tendo em vista a importância do papel 

desempenhado pela informação no ambiente empresarial, os gestores passam a repensar suas 

práticas de gestão, adotando estratégias voltadas para sua disseminação entre os 

colaboradores, adotando nos dias atuais principalmente o ambiente web como um canal de 

interação entre os indivíduos que estão inseridos nesse ambiente, surgindo a preocupação com 

a conectividade entre usuários e sistema. Nesse sentido, destaca-se a Intranet, cujo objetivo é 

disponibilizar informações em ambiente digital para os colaboradores. Trilhando a perspectiva 

da Ciência da Informação, os princípios da Arquitetura da Informação, bem como as diretrizes 

de usabilidade, nessa pesquisa são discutidas as necessidades informacionais, a interação com 

os usuários e a estruturação das informações da Intranet da Creduni João Pessoa. O problema 

abordado foi como melhorar a Intranet para melhorar a comunicação com os colaboradores, 

facilitando a disseminação da informação nessa empresa. Estando a área da Ciência da 

Informação envolvida nas transformações e incertezas de uma sociedade aprendente, a 

temática dessa pesquisa tem um papel preponderante nesse contexto, uma vez que para a 

consolidação de uma sociedade da informação, a democratização da informação alinhada a 

seu fácil acesso é fundamental. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, de cunho 

quali-quantitativo, no qual para avaliar a interface da Intranet, foi considerado o método 

analítico (avaliação heurística) e o método de testes de usabilidade (questionário). Após a 

coleta e análise dos dados foi possível enumerar uma lista de barreiras informacionais 

relacionadas à usabilidade e Arquitetura da Informação, tecendo-se sugestões de melhoria 

para cada uma delas, sob o ponto de vista de avaliadores e usuários. Finalmente concluiu-se 

que a intranet da Creduni JP não possui requisitos de qualidade que proporcione uma melhor 

satisfação nas interações nesse ambiente empresarial. 

 

Palavras-Chave: Arquitetura da Informação. Usabilidade. Ciência da Informação. Creduni 

JP. Intranet. 

 



 

 

ABSTRACT  

The traditional process of information transfer is being gradually replaced by the transfer 

through networks of electronic communication, whose transformation brought a new look to 

the companies information age. Given the important role played by information in the 

business environment, managers are rethinking their management practices, adopting 

strategies for its dissemination among employees, adopting nowadays mainly web 

environment as a channel of interaction between individuals who are included in this 

environment, emerging concerns about the connectivity between users and system. In this 

sense, there is the Intranet, whose goal is to provide information in the digital environment for 

employees. Treading the perspective of information science, the principles of information 

architecture and usability guidelines, this research discusses the informational needs, 

interaction with users and structuring of information from the Intranet Creduni João Pessoa. 

The problem addressed was how to improve the Intranet to improve communication with 

employees, facilitating the dissemination of information on this business. Being the area of 

Information Science and uncertainties involved in the transformation of a learning society, the 

theme of this research has a key role in this context, since the consolidation of an information 

society, the democratization of aligned to its easy access information is fundamental. This is 

an exploratory and descriptive study of qualitative and quantitative nature, in which to 

evaluate the intranet interface, was considered the analytical method (heuristic evaluation ) 

and the method of usability testing (questionnaire ). After collecting and analyzing data to 

enumerate a list of informational barriers relating to usability and information architecture, 

weaving up suggestions for improvement for each of them, from the point of view of users 

and evaluators. Finally, we discussed the importance of considering quality requirements 

aiming to provide better satisfaction in this business environment interactions. Finally it was 

concluded that the intranet Creduni JP lacks quality requirements that provide better 

satisfaction in this business environment interactions. 

 

Keywords: Information Architecture. Usability.  Information Science. Creduni JP. Intranet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O mundo contemporâneo concebe uma nova tendência dos negócios devido ao 

processo de internacionalização, onde as empresas buscam formas de captar novas 

tecnologias a fim de incorporá-las  ao seu ambiente. Estes avanços têm propiciado uma 

grande integração global entre indivíduos e negócios, possibilitando as empresas transporem 

barreiras geográficas. 

 Ao passo que, percebe-se a necessidade de acessar novos mercados e explorar a 

competitividade entre empresas, observa-se uma chamada sociedade da informação que se 

caracteriza pela enorme velocidade de geração, consumo e descarte de informação. 

De acordo com Viana (2011), o fenômeno da informação foi se tornando cada vez 

mais importante e presente, ampliando-se sua área de alcance e atuação, até fazer parte da 

identificação da sociedade contemporânea, que se qualificou enquanto sociedade da 

informação. 

A questão da informação, ao longo do tempo vem sendo discutida no que tange ao 

aspecto tecnológico, pois o avanço das tecnologias percebido como um “caldeirão 

tecnológico” originou paradigmas capazes de compreender a Internet como algo estratégico, e 

não apenas operacional, transformando profundamente a identidade das instituições e porque 

não dizer das pessoas, uma vez que o paradigma da tecnologia fornece a base material para 

que isso ocorra. Diante dessa perspectiva, o paradigma do uso e impacto da informação sob o 

olhar da Ciência da Informação (CI), pode ser compreendido como uma prática social de 

formas estratégicas, onde os usuários interagem entre si. Um estudo nessa perspectiva deve 

considerar as análises direcionadas com os princípios relacionados aos estudos de usuários, 

articulados com a necessidade, apropriação e uso da informação. Nesse sentido, é 

indispensável às empresas, o acesso ao conteúdo informacional, no que se refere à coleta e a 

organização estruturada dessas informações, haja vista que a informação poder ser temporária 

no ciberespaço. 

Com todo esse avanço, as tecnologias passam a ter um desenvolvimento vertiginoso, 

surgindo a preocupação com o processo de conectividade entre usuários e sistemas, devendo o 

fator humano  ser considerado para a concepção de Sistemas de Informação (SI). Avançando 

progressivamente no campo da Ciência da Informação, surge a Arquitetura da Informação 

(AI) para organizar e estruturar informações no ambiente web.  

Segundo Cybis, Betiol e Faust (2010), as características dos itens em espaços digitais, 

integradas ao perfil do usuário que utilizam um website, é denominada usabilidade, cujo 
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pressuposto é buscar a harmonia entre os seguintes elementos: usuário, interface, tarefa e 

ambiente. 

Partindo desse pressuposto, é indispensável à utilização dos princípios propostos pela  

AI e pela Usabilidade, sendo considerados, para que os usuários possam contemplar suas 

tarefas de forma adequada e com um nível de satisfação considerado aceitável. 

Para contextualizar a AI e a Usabilidade na Ciência da Informação, é preciso refletir 

sobre os fenômenos que interferem na gênese, organização e uso da informação mediada pelo 

aspecto tecnológico. Para Morville e Rosenfeld (2006), a AI pode ser percebida como um 

instrumento de conhecimento das necessidades informacionais dos usuários que manuseiam o 

sistema, atrelado a aspectos ligados a recuperação da informação, onde o usuário é priorizado. 

A usabilidade deve ser a protagonista de uma missão inovadora: tornar o sistema mais 

interativo para o usuário. 

Para Martins (2006), a escassez, ou pelo menos limitação, de sistemas estruturados 

com base nos usuários, desperta uma inquietação nos cientistas da informação, haja vista a 

celeridade dos meios eletrônicos, acarretando dificuldades na recuperação da informação. A 

interface de um sistema se apresenta como a mediação entre o usuário e o sistema, orientando 

as etapas a serem seguidas principalmente para a organização e navegação, podendo gerar 

interpretações distintas. 

Uma interface que não esteja bem projetada pode ocasionar dificuldades na 

concretização das tarefas do usuário, causando um comprometimento no andamento de suas 

atividades, que mesmo apesar de causar limitações, não leva as empresas a incorporarem um 

planejamento pertinente na elaboração e desenvolvimento de suas Intranets e de seus 

produtos de software no geral. A interface se caracteriza por ser uma mensagem enviada pelo 

projetista ao usuário, de forma a comunicar a sequência a ser seguida, mas que pode trazer 

interpretações distintas daquelas que são percebidas por parte dos usuários, o que pode vir a 

comprometer sua interação. 

Ao avaliar a Intranet da Cooperativa de Crédito Creduni na cidade de João Pessoa (JP) 

através dos princípios da AI para a web, juntamente com as considerações sobre Usabilidade, 

acredita-se que seja possível perceber e identificar deficiências de comunicação do sistema 

com o usuário, onde melhorias nas aplicações podem ser sugeridas, almejando-se a 

possibilidade de se ter uma navegação e recuperação da informação mais eficientes, com um 

sistema melhor estruturado. As informações disponibilizadas podem ser organizadas de uma 

forma em que a empresa alcance seus objetivos e sua missão, principalmente nos setores em 

que a Intranet é utilizada para a comunicação entre unidade, profissionais e usuários. 
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Para o andamento dessa pesquisa, realizada na Creduni João Pessoa, é considerado o 

uso dos quatro sistemas da AI para web, sugeridos por Morville e Rosenfeld (2006), 

correspondentes aos sistemas de organização, navegação, rotulação e busca, além dos 

aspectos relacionados as estruturas de representação da informação. A proposta é tornar a 

Intranet um sistema com os elementos indispensáveis recomendados pela AI considerando-se 

princípios de usabilidade, tornando harmônico o conjunto conteúdo, contexto e usuário. 

 

1.1 O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Na conjuntura da sociedade moderna, acontece uma transformação nos meios de 

transmissão da informação, uma vez que ao passo da evolução da sociedade, o relato oral vai 

dando espaço para a escrita e as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, 

passando estas a serem mais convenientes e utilizadas na transmissão da informação. 

 O conteúdo disponível na web, quase nunca está disposto de uma forma a auxiliar os 

usuários a recuperar as informações desejadas de maneira que possa ser considerada simples e 

fácil, como de fato deve acontecer em um ambiente em que os dados se propagam 

rapidamente. Quando se retrata a realidade de um website, é possível perceber que o seu 

layout pode comprometer diretamente o desempenho dos seus usuários, pois websites 

desorganizados prejudicam o seu uso, principalmente em virtude de limitarem a recuperação 

da informação. Para embasar a presente pesquisa, buscou-se um campo do conhecimento que 

abordasse e tratasse essas questões inerentes à informação. Posto isso, percebe-se através do 

pensamento de Le Coadic (2004, p. 17), uma importante colocação, no sentido de que “[...] a 

sociedade da informação necessita de uma ciência que estude as propriedades da informação e 

os processos de sua construção, comunicação e uso.”. A Ciência da Informação possui como 

uma de suas características principais a intrínseca ligação com a Tecnologia da Informação, 

mas que no entanto pode-se perceber ainda que a CI “[...] tem uma forte dimensão social e 

humana e [...] está acima e além da tecnologia” (SARACEVIC, 2009, p. 1052). 

 Com base na teoria de Castells (1999) sobre o novo paradigma tecnológico, a 

sociedade informacional  retrata uma sociedade conectada a uma organização estrutural em 

rede, relacionada a um intricado processo de interação, além dos modelos oriundos do 

aperfeiçoamento do poder dessa interação. A partir disso, busca-se uma lógica de redes em 

artefatos tecnológicos, ao se apropriar de novas tecnologias de informação. 

 A questão da informação e os processos de comunicação fazem parte da evolução das 

estratégias organizacionais e do progresso das empresas. Com isso, torna-se fundamental 
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compreender a complexidade acerca da informação e dos processos referentes à comunicação 

para se vivenciar uma gestão estratégica organizacional. Em um contexto tão competitivo 

como o que as empresas estão inseridas, é de extrema relevância uma preocupação em 

procurar novas lógicas de gestão, para um melhor posicionamento no mercado (VALENTIM, 

2010). 

 As transformações tecnológicas trilham o princípio da formação de redes, no qual a 

conexão entre unidades organizacionais ocorre de forma instantânea,  acarretando a 

otimização  dos processos, das habilidades cognitivas dos indivíduos, bem como o 

processamento da informação.  

 A informação, como elemento essencial no processo de comunicação, torna-se fator 

propulsor das transformações tecnológicas, acarretando uma mudança na identidade  dos 

ambientes web, passando estes a terem um perfil mais democrático. 

 Partindo desse pressuposto, se faz necessário compreender as variáveis que interferem 

no comportamento do usuário e que interagem com os indivíduos no processo de busca da 

informação e uso dos recursos informacionais, de forma que atendam suas necessidades de 

informação com um maior ou menor grau de satisfação. 

 Ao abordar essa perspectiva, é imprescindível destacar o homem-sujeito / cliente-

usuário que utiliza uma Intranet, que detém hábitos informacionais e busca atribuir sentido a 

informação. Assim sendo, é possível afirmar que a problemática desta pesquisa se fundamenta 

no seguinte questionamento: De que forma é possível estruturar a Intranet da Creduni 

João Pessoa, de forma a torná-la eficiente no processo de comunicação com seus 

usuários, a fim de facilitar a disseminação da informação dentro desta empresa? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho apresenta os seguintes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os requisitos funcionais e não funcionais da Intranet da Creduni João Pessoa, 

considerando os princípios da Arquitetura da Informação e Usabilidade. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudar a conexão da Arquitetura de Informação com a Usabilidade; 

 Identificar as necessidades informacionais dos usuários da Intranet da Creduni JP, 

considerando-se os princípios da Arquitetura de Informação e Usabilidade; 

 Realizar um estudo de usabilidade na Intranet da Creduni JP; 

 Sugerir possíveis melhorias na interface da Intranet estudada. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa de um trabalho parece ser o espaço ideal para se descrever os motivos 

que orientam no processo reflexivo, onde um tema se transforma em problema e passa a ser 

tratado, inicialmente, como um fenômeno empírico e, em seguida, como objeto, capaz de ser 

construído enquanto problema científico. 

O processo de edificação do conhecimento representa um processo complexo que 

envolve o desenvolvimento da autonomia e o entrelaçamento de várias etapas, nas quais os 

indivíduos interagem entre si, com informações e, de acordo com suas possibilidades 

cognitivas, reelabora a assimilação dos conteúdos a partir de seus enquadramentos. Percebido 

isso, pode-se afirmar que o interesse pelo tema está voltado para uma realidade simples e 

cotidiana, de um processo resultante de inquietações, ao longo das vivências e experiências 

adquiridas como usuário de uma empresa. 

Partindo para essa realidade empresarial, os gestores devem vislumbrar a importância 

da transferência da informação, partindo da identificação das necessidades informacionais 

existentes em determinado grupo de usuários, além das fontes de informação que de alguma 

forma possam atendê-los. Destaca-se a capacidade do gestor de reconhecer e avaliar as 

barreiras existentes, traçando estratégias para combatê-las. 

Esse trabalho foi motivado pela constatação das diversas informações existentes em  

Intranets, e o papel desempenhado pelo usuário, na disseminação de informação dentro da 

estrutura organizacional. E assim mostrar a realidade enfrentada por colaboradores que 

buscam atender seus anseios informacionais, através dos canais de comunicação disponíveis. 

Tendo a Intranet um papel relevante dentro do contexto empresarial, seu conteúdo 

deve ser disponibilizado de maneira estruturada, além de assegurar o acesso a todas as 
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informações consideradas necessárias para satisfazer as necessidades informacionais dos 

usuários. Essa pesquisa contribuirá para a uma melhor comunicação interna da Creduni JP , 

tornando a Intranet uma ferramenta de disseminação da informação. 

Nesse sentido a relevância dessa pesquisa surge da importância do tema quando se 

considera as interfaces da Ciência da Informação com outras áreas, vislumbrando a natureza 

dos enfoques interdisciplinares que possibilitam transitar por campos afins, e oferecem 

contribuições de compartilhamento de conhecimentos, representando relações de troca e 

conexões entre vários saberes. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Considerando-se a abrangência do tema desta pesquisa e da sua pertinência, 

diretamente ligada ao contexto de entendimento da linha de pesquisa: Memória, 

Organização, Acesso e Uso da Informação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da Universidade Federal da Paraíba, o trabalho encontra-se estruturado da forma 

descrita na sequência do texto. 

O capítulo 1, correspondente a introdução, contempla uma visão geral do trabalho, a 

delimitação do tema e a formulação do problema, apresentando ainda a justificativa, e os 

objetivos geral e específicos que irão nortear essa pesquisa. 

No capítulo 2, buscou-se compreender a informação, não dissociada da gestão do 

conhecimento; as interfaces da Ciência da Informação com outras áreas do conhecimento e o 

transito da informação na sociedade do conhecimento. 

No capitulo 3, é abordada a questão informacional, como compreensão do processo de 

transformação, partindo do conhecimento empreendido por indivíduos, empresas ou culturas, 

focando “as configurações tecnológicas”, que podem auxiliar a esses atores. Procura retratar a 

importância da estruturação das informações no ciberespaço sob a perspectiva da Arquitetura 

da Informação. 

No capitulo 4, são discutidos os princípios que norteiam a Usabilidade. 

No capitulo 5, é apresentado o local onde foi realizada a pesquisa e objeto de estudo, 

trazendo o percurso metodológico, enfatizando o tipo de pesquisa, além da natureza da 

abordagem e os instrumentos utilizados.  

No capitulo 6, é abordado o  percurso metodológico, enfatizando o tipo de pesquisa, 

além da natureza da abordagem e os instrumentos utilizados.   
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No capitulo 7, são apresentados os resultados da pesquisa de acordo com os objetivos 

que foram traçados inicialmente.  

Finalmente, são apresentadas as Considerações Finais para a pesquisa. 

 

 

 



20 

 

2 A INFORMAÇÃO NO CONTEXTO EMPRESARIAL: PERSPECTIVAS NA 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

 Com base na literatura existente, propõe-se neste capítulo apresentar conceitos 

teóricos e relações sobre os seguintes temas: Informação; Ciência da Informação, pesquisa e 

paradigmas; Informação no contexto empresarial. Apresentando as reflexões pertinentes da 

Ciência da Informação sobre o comportamento da informação. 

 

2.1 INFORMAÇÃO 

 

A informação está presente na vivência do dia-dia, por meio de revistas, jornais, 

músicas, entre outros meios. Porém, mesmo com sua importância, não há um consenso sobre 

o seu conceito. 

Levy (2007, p. 27) coloca que “por meio de nossas relações com [...] a informação 

adquirimos conhecimentos” e que “toda atividade, todo ato de comunicação, toda relação 

humana implica em aprendizado”. Um fato pode ter o seu próprio processo, tornando-se 

informação, para consolidar-se como conhecimento. 

A partir do conhecimento socialmente construído, e o saber avaliado como uma 

edificação do sujeito, verifica-se uma mudança junto à economia e a cultura, que interfere na 

realidade do indivíduo. 

Para Cunha (1985), o processo informativo, diante de seus objetivos, é determinado 

em duas etapas. Na primeira etapa, a informação se vincula à comunicação direta entre os 

indivíduos, que acerca de suas 24 sensações, emoções e percepções trocam informações. 

Compreende-se a transmissão da experiência cotidiana, a fim de possibilitar o atendimento 

das necessidades da existência e sobrevivência humana. Nesse momento, se inicia a segunda 

etapa, em que as informações referem-se às relações ativas e também passivas do homem com 

o seu exterior, utilizando-se da observação experimental, além de se referir ao 

desenvolvimento e ao controle dos fenômenos que o cercam. É constatado na segunda etapa, 

que a capacidade de informar, de produzir e de transmitir informação é diferente para os 

indivíduos ou sociedades. Dessa forma, é perceptível que a informação para as empresas vem 

se colocando com um ativo, suscetível de comparação com o capital e recursos humanos, 

sendo indispensável para o desempenho das mesmas (DUARTE, 2008).  

Mattelart (2002) coloca que a informação se refere à inteligência, indo além dos 

modelos de organização, sendo a própria organização, com um sentido lógico. Ela é 
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estruturada para o desenvolvimento das relações ativas e passivas do individuo com o seu 

exterior. 

 

2.2 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

A palavra ciência apresenta várias definições, assim como informação. De acordo com 

Ferreira (1986), a palavra ciência vem da latina scientia e significa saber, conhecer.  

Segundo Balbieri (1990), a ciência refere-se a uma forma distinta de conhecimento, 

definido como “conhecimento cientifico”, em que se diferencia das outras formas observadas 

de conhecimento ou do senso comum. O autor destaca que, para alguma coisa se caracterizar 

como ciência, é necessário a existência de um centro de conhecimento estruturado, um 

procedimento especifico de investigação e um campo experimental.  

Com isso, percebe-se que o conhecimento cientifico é produzido a partir da 

investigação cientifica, possuindo como objetivo fornecer esclarecimentos sistemáticos que 

possibilitem verificações e criticas por meio de provas empíricas. 

Na Ciência da Informação, observam-se discussões acerca das dificuldades 

encontradas na conceituação da ciência e sua relação com a informação, conhecimento e 

tecnologia. Esse campo do conhecimento, nascido na década de 40, a partir da evolução de 

disciplinas da comunicação e comportamento, investiga o comportamento e as propriedades 

da informação, as forças regentes do fluxo informacional, e as formas de processar 

informação buscando o acesso à informação (VALENTIM, 2010). 

A Ciência da Informação é um campo dedicado às questões científicas e à prática 

profissional relacionada a problemas de efetiva comunicação do conhecimento e de seus 

registros entre os seres humanos, em um contexto social, institucional ou individual do uso e 

das necessidades de informação (SARACEVIC, 2009). Nesse entendimento, surge uma 

reflexão epistemológica envolvendo o uso de teorias e conceitos originados de diversos 

campos do conhecimento (SILVA; LIMA; ARAÚJO, 2009). 

A partir de suas primeiras definições, a CI é enxergada como uma ciência 

interdisciplinar. Essa caracterização reservou uma espécie de espaço de atuação que uniu 

saberes originados de áreas atreladas à representação do conhecimento como: lingüística, 

biblioteconomia, ciências sociais, tecnologia da informação, dentre outras (SILVA; LIMA; 

ARAÚJO, 2009). 

Em 1968, Borko já defendia que características fundamentais da Ciência da 

Informação: a interdisciplinaridade como forte inter-relação entre teoria e prática e a interface 
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com outros campos científicos (FREIRE, 2003). A interdisciplinaridade na CI foi introduzida 

a partir de estudos de engenheiros, bibliotecários, químicos, linguistas, filósofos, psicólogos, 

matemáticos, cientistas da computação, homens de negócios e outros vindos de diferentes 

profissões ou ciências (SARACEVIC; 1996). 

Borko (1968) destaca que a Ciência da informação é um campo do conhecimento que 

analisa os atributos e o comportamento da informação, além dos agentes que interferem no 

seu fluxo, e as formas de processamento para viabilizar a sua acessibilidade e usabilidade. 

Na primeira fase da Ciência da Informação, por se tratar de um período de sua 

construção, a maioria dos teóricos não esclarece como haveria um aporte interdisciplinar de 

cada campo do conhecimento (PINHEIRO, 2002). Nesse sentido, Saracevic (1999) já 

reconhecia que a Ciência da informação continha um plano para futuros cientistas, sendo 

dividida em três idéias: 

1) nos anos 50, a recuperação da informação baseada na lógica formal; 

2) o conceito de relevância, diretamente orientado e associado às necessidades 

humanas e valor de informação; e 

3) a interação, surgida duas décadas depois, diretamente relacionada à realimentação 

entre sistemas e pessoas, no processo de recuperação da informação. 

 

Pinheiro (2002) afirma que nas décadas de 60 e 70, a Linguística, a Semiótica, a 

Psicologia e a Biblioteconomia são apontadas por diferentes teóricos como áreas 

interdisciplinares à Ciência da Informação, as primeiras principalmente por autores da antiga 

União Soviética. O referido autor verificou ainda, que a Ciência da Computação é a área de 

maior interdisciplinaridade com a Ciência da Informação, atuando em oito das dezessete 

subáreas. Posteriormente, percebeu que em segundo lugar estavam a Biblioteconomia e a 

Administração. Nessa mesma linha de pensamento, Saracevic (1999) desenvolveu e 

aprofundou suas idéias sobre interdisciplinaridade da Ciência da Informação, especialmente 

em relação à Ciência da Computação e Biblioteconomia, que considera mais significativa e 

desenvolvida. 

A Biblioteconomia manteve-se em um lugar interdisciplinar expressivo desde os 

primórdios da Ciência da Informação. A Administração em virtude da globalização de 

mercados, de capital e do decorrente acirramento da competitividade nas empresas no setor 

produtivo, implantou a Gestão do Conhecimento e a Inteligência Competitiva (PINHEIRO, 

2002). 
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Ocorreu na CI uma inovação no campo da produção e da comunicação do 

conhecimento cientifico, possibilitando a criação de tecnologias de informação que se 

desenvolveram e continuam a evoluir. Nesse sentido, se em um primeiro momento a ênfase 

era no armazenamento da informação e sua disseminação para grupos específicos, 

posteriormente, o desafio passou a ser a distribuição de informações que seriam, ou não, úteis 

para a sociedade em geral (FREIRE, 2006). 

 Na sociedade moderna, acontece uma ruptura no processo de transmissão. Ao passo 

que as sociedades vão evoluindo, artefatos tradicionais vão perdendo espaço e as Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação passam a ser mais apropriadas para a transmissão de 

informação. 

 

2.2.1 Pesquisa e paradigmas da Ciência da Informação 

  

Ao longo dos anos, cresceram as pesquisas em CI, de modo que houve a necessidade 

da criação de paradigmas com o intuito de facilitar essas investigações. Capurro (2003) 

elencou essas orientações em três paradigmas contemporâneos: o físico, o cognitivo e o 

social. 

Ancorado nas obras de Weaver e Shannon, o paradigma físico contempla a existência 

de um objeto físico transferido do emissor para o receptor através de um canal. É através 

desse paradigma que se esboçam o conceito e as práticas da recuperação da informação. No 

paradigma Cognitivo da Ciência da Informação, seus estudos contemplam o uso dos modelos 

mentais durante o processo de recepção da informação que, ao ser mudado, pode resultar em 

outra etapa de conhecimento (CAPURRO, 2003). 

Ao introduzir a preocupação com o usuário e com os processos de elaboração do 

conhecimento, a CI influenciou-se pelas Ciências Cognitivas (MARTINS, 2008). Na 

perspectiva cognitiva, a informação é enfatizada como entidade separada do usuário, e este 

por sua vez se encontra fora do contexto de criação de significado, não mencionando os 

sistemas sociais e materiais indispensáveis para a sobrevivência humana (CAPURRO, 2003). 

No entendimento do referido autor, com o intuito de solucionar o reducionismo das propostas 

físico e cognitivo, alguns pesquisadores começaram a defender uma visão mais abrangente, 

originando o paradigma social. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o Paradigma Social envolve os indivíduos 

construtores da informação, que é abordada de acordo com o contexto em que está inserida. 
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Ela não está esboçada exclusivamente a sinais ou mensagens codificadas, nem apenas aos 

processos cognitivos, como também a ocasiões e intenções (SARACEVIC, 1996). 

 Segundo Cananéa (2011), os três paradigmas abordados por Capurro influenciam o 

esboço dos sistemas e dos serviços de informação. Com isso, por exemplo, pode-se destacar 

que um sistema de informação visa: 

a) entender as necessidades da informação dos usuários em um determinado contexto 

(aspecto social); 

b) ter a noção de como se processa a informação (aspecto cognitivo); 

c) acumular uma maior quantidade de informação enviada e recebida (aspecto físico), 

contextualizada (aspecto social) e compreendida de maneira efetiva pelo usuário 

individual (aspecto cognitivo). 

 

O entendimento desses paradigmas é fundamental para a compreensão do 

conhecimento construído e da Ciência da informação. Esses três modelos propostos por 

Capurro (2003), estão ancorados em componentes norteadores – recuperação da informação, 

usuários e ambientes informacionais. 

Essa pesquisa, portanto, está ancorada em práticas de disseminação de informação 

entre usuários de uma empresa para articular informações nesse ambiente, pois o sujeito que 

interage em um determinado ambiente, deve ter acesso a informações de que necessita. Pauta 

nos princípios do paradigma cognitivo, pelo fato da navegação do usuário da Intranet da 

Creduni ser um processo de construção do conhecimento, onde envolve o desenvolvimento da 

autonomia, na qual ele interage com informações e, de acordo com suas capacidades 

cognitivas, conhece a direção que deve seguir. Pauta-se ainda no paradigma social, ao 

vislumbrar que existem aspectos sociais envolvidos com a disseminação da informação na 

Intranet. 

 

2.3 FUNÇÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO NO CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

O início do século XXI traz especificidades em relação ao seu desdobramento, onde a 

globalização passa a impor regras, acarretando o fenômeno que é denominado de sociedade 

do conhecimento. 

Neste momento ímpar da história da humanidade, é possível perceber a necessidade de 

se transformar o cenário empresarial, repensando as estratégias de atuação profissional 

vigentes, levando-se em conta visões como as propostas por Druker (2008), onde defendia 
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que o alicerce e o fenômeno emergente da sociedade do conhecimento para o acesso ao 

trabalho, ao emprego e à posição social se dariam por meio da educação. Dessa forma, pode-

se caracterizar esse novo cenário dando-se ênfase ao profissional especializado. 

O principal impulso das transformações é certamente a contínua revolução tecnológica 

em que vive a humanidade. A revolução que ocorre no momento não é apenas de 

infraestruturas, nem apenas de máquinas, mas de sistemas de organização do conhecimento. 

As transformações sociais que vêm ocorrendo nesta transição de décadas acarretam profundas 

mudanças no mundo do trabalho. Com isso, surgem também novas exigências em relação ao 

desempenho dos profissionais. 

Esse  panorama atual, oriundo de mudanças aceleradas, da rapidez das informações, da 

ampliação das fronteiras, do meio virtual, alterou profundamente o dia-dia dos indivíduos nas 

suas mais diversas atividades e no ambiente onde estamos inseridos. 

Segundo Mintzberg (2010), as estratégias são decisões relevantes que norteiam o 

posicionamento da empresa no mercado, além de seus supostos objetivos. As empresas 

deverão assegurar uma colocação favorável diante dos concorrentes. 

Essas transformações acarretaram uma nova percepção do cenário global, onde os 

indivíduos buscam absorver novas tecnologias, ao passo que as empresas buscam soluções 

para suas demandas e novas práticas de gestão. Para Chiavenato e Sapiro (2009), as 

estratégias eficazes gerarão um bom posicionamento, resultando em uma condição favorável 

para a empresa. 

 Identifica-se uma mudança no modelo organizacional e social, onde as práticas 

anteriores dão espaço a condutas mais adaptáveis a fatores imprevisíveis, resultado de 

transformações tecnológicas e econômicas. 

Nesse conceito contemporâneo, as empresas seguem um mesmo caminho, buscando 

sempre informação de qualidade, buscando inovações e tecnologia, e principalmente, 

buscando profissionais qualificados para enfrentar os desafios que a modernidade impõe em 

contraponto a seus benefícios. 

 As decisões de uma organização pautadas na gestão do conhecimento, não podem 

abstrair canais web para informação e comunicação com os seus colaboradores, pelo fato de, 

na sociedade da informação “o maior acesso à informação poderá conduzir a sociedades e 

relações sociais mais democráticas [...]” (BRASIL, 2000, p. 7). 

Vislumbra-se um momento de transição, marcado por um novo perfil do usuário, 

passando o mesmo a ser capaz de gerenciar informações no espaço virtual, buscando 

recuperar a informação de acordo com suas necessidades. Estes sistemas de informação têm o 
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papel fundamental na organização da informação a fim de contribuir para uma recuperação 

mais eficiente. 

Diante dessa realidade, percebe-se a importância crescente do papel desempenhado 

pela informação dentro do contexto empresarial, cuja velocidade de disseminação implicou 

em uma acelerada substituição dos procedimentos antigos, por procedimentos mais modernos, 

que utilizam recursos tecnológicos. 
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3 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO NO AMBIENTE DA WEB 

 

O processo de aprendizado da Arquitetura da Informação necessita do entendimento 

de certos conceitos, visto que de acordo com Morville e Rosenfeld (2006), a AI é a ciência da 

organização da informação em ambientes virtuais. Para vislumbrar essa disciplina faz-se 

necessário discorrer desde a função estratégica da informação, trilhando a Tecnologia Web, a 

Internet e a Intranet, até os princípios da Arquitetura da Informação. 

 

3.1 TECNOLOGIA WEB 

 

A Internet, sendo um dos recursos informacionais que mais cresceram, vem 

alcançando um número cada vez maior de usuários, tanto no Brasil quanto no resto do mundo 

em função da modernização das tecnologias da informação e da comunicação, além do 

aumento das conexões existentes (MELO, 2010). Além disso, outras variáveis podem ser 

consideradas relevantes, como: a quantidade de informações, interatividade, independência 

quanto à localização geográfica e a conectividade global que tornaram a Internet um dos 

meios de acesso a informações mais importantes e interessantes de serem utilizados nas 

aplicações empresariais (VIANA, 2011). 

Durante meados da década de 90 foi concebido um novo artefato tecnológico: a 

Tecnologia web, que foi criada para servir de repositório de informações, sendo fundamentada 

em mecanismos de armazenagem, recuperação e visualização em meio eletrônico. O 

funcionamento da web é basicamente um repositório, que é composto por documentos em 

meio eletrônico, que são hospedados em servidores interligados a Internet, podendo ser 

recuperados a partir de qualquer computador que esteja conectado a mesma. Esses 

documentos são denominados de páginas web, podendo ser direcionados a outros locais, 

fazendo com que essa interligação gere uma ampla rede de informações (PINHO, 2003). 

Com todo o avanço tecnológico percebido nos últimos anos, a web incorporou novos 

recursos, onde além de ser um mecanismo de acesso, assume uma nova interface, onde 

possibilita maior interatividade para os usuários. Assim, identificam-se razões 

emocionalmente fortes que trazem questionamentos sobre a forma de como otimizar a busca 

por informações atualizadas, reduzindo a sobrecarga e responsabilidades do usuário. O que se 

percebe é que na era digital, a revolução informacional é um processo irreversível em que os 

profissionais da informação deverão buscar alternativas para lidar com esse avanço. 
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Nesse entendimento, no momento em que o usuário abre uma página com ou sem um 

objetivo definido, realiza uma avaliação para determinar em que link clicar primeiro. Assim, a 

intenção de todo website é demonstrar algo ao usuário, sem se esquecer de que ele precisa ler 

e encontrar certos elementos, possibilitando a navegação, e possivelmente selecionar um item 

de seu interesse (SILVA; DIAS, 2008). 

Pelo fato da tecnologia web possibilitar que o acesso a informação seja universalizado, 

as empresas passaram a investir maciçamente nesse sentido a fim de automatizar as funções, 

que anteriormente eram realizadas por vários profissionais. Esse crescimento vertiginoso e a 

fusão das tecnologias levaram as empresas a imergirem na era informacional, onde buscam de 

forma incessante catalisar o processo de mudança global. 

Esse grande avanço da era da globalização possibilitou o rompimento de barreiras 

geográficas, onde a informação é recuperada em qualquer lugar, interligando culturas e países. 

Com o advento da web, o espaço virtual e o desenvolvimento da interface de qualquer 

sistema, são projetados com possibilidade de uma maior interação para os usuários. 

 

3.1.1 Internet e Intranet 

 

Com a inovação da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), diversos setores 

econômicos passaram a depender diretamente da habilidade em inovar serviços, produtos e 

processos (MACHADO, 2010). Nesse entendimento, observa-se que a Internet e a Intranet 

são redes de computadores muito utilizadas para difundir a comunicação entre diversos 

indivíduos. 

Percebe-se que o emprego da Internet facilitou o acesso à informação em todas as 

áreas do conhecimento. Dessa forma, é fascinante que a informação acumulada por mais de 

quinhentos anos em artefatos tradicionais tenham hoje um “novo retrato”, sendo armazenadas 

digitalmente e acessadas através de uma rede de computadores. Enquanto a Internet trouxe 

diversas vantagens para os usuários, por outro lado, trouxe inquietações no modo de conceber 

informação e no modo de disseminá-las. Nesse sentido, observa-se que a informação não 

possui mais território fixo, disseminando-se rapidamente. 

A partir desse entendimento, percebe-se que a Internet coloca a informação sob uma 

geografia própria (ciberespaço), em lugares determinados (websites) e em diversas vias de 

acesso (links). Já a Intranet é uma rede privada que interliga os computadores dentro de uma 

empresa, usando tecnologia da Internet, aberta somente aos seus colaboradores, sendo uma 

ferramenta que foi amplamente utilizada por companhias nesse processo de modernização 
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(GRALLA, 1996). Assim, percebe-se que as Intranets se destacam como um importante 

instrumento de comunicação interna, sendo eficazes e rentáveis para as empresas que a 

adotam (PALMERSTON, 2008). Ela favorece a demonstração das informações necessárias 

para os colaboradores. 

No Quadro 1 são apresentados os principais benefícios obtidos com a Intranet para 

uma empresa: 

Quadro 1 – Principais benefícios obtidos com a Intranet 

Principais benefícios obtidos com a Intranet 

Abrangência mundial 

Utilização de baixo custo 

Executável em todas as plataformas 

Interface-padrão igual 

Concepção padronizada de documentos 

Economia com gasto papel 

Menor custo com marketing e vendas 

Incremento significativo na produtividade via acesso mais rápido a informações e colaboração 

mais fácil 

Fonte: Adaptado de O’ Brien (2002). 
 

A utilização da Intranet apresenta um baixo investimento em relação a sua 

implantação, comparada à tecnologia internet. Além disso, a Intranet pode ser utilizada em 

qualquer plataforma de sistema operacional. 

A Intranet, por possuir uma interface similar a da internet, facilita a memorização e o 

reconhecimento por parte dos usuários, reduzindo os custos de treinamento dos colaboradores, 

pois só terão a necessidade de aprender uma única interface. 

Outro benefício que pode ser verificado, diz respeito ao padrão de como os 

documentos são concebidos por esta ferramenta. 

A redução de papel fica evidente, devido a impressão e a distribuição unificadas. Além 

disso, certos documentos que devem estar ao alcance dos colaboradores, anteriormente 

impressos, estão em meio digital, inclusive apresentando uma rápida disseminação do seu 

conteúdo. O menor custo referente ao marketing e vendas, refere-se a disponibilizar 

informações acerca da empresa, reduzindo possíveis investimentos nessa área. 
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A Intranet facilita o desenvolvimento da produtividade, por possuir informações 

preciosas do andamento das atividades empresariais. Por ser possível atualizá-la em tempo 

real, a comunicação fica mais eficiente, pois o fluxo informacional torna-se mais rápido. 

Os diversos benefícios apresentados no Quadro 1 são corroborados por Palmerston 

(2008) que afirma que a Intranet permite o acesso a informações institucionais e a formulários 

eletrônicos, sendo disponibilizada ao público interno das empresas. 

Apesar de todos os benefícios originados pela Intranet, existem algumas deficiências 

encontradas em projetos que utilizam essa ferramenta. No Quadro 2 são apresentadas algumas 

limitações da Intranet. 

 

Quadro 2 – Limitações da Intranet 

Limitações de projetos da Intranet 

Ausência de administração de desempenho 

Foco contrário ao usuário 

Falta de atualização do conteúdo ao longo do tempo 

Recursos lentos  

Excesso de informações, sobrecarregando os usuários 

Ausência de acesso à rede para determinados funcionários 

Fonte: Adaptado de O’ Brien (2002). 

 

A ausência de uma administração de desempenho, ou seja, de acordo com as 

habilidades dos gestores, extrai uma política de acompanhamento e avaliação das atividades 

realizadas pelos colaboradores, onde a Intranet não passa por verificações de desempenho. 

Por não haver um planejamento participativo dessa ferramenta, a figura do usuário 

torna-se irrelevante na sua concepção, acarretando em uma estrutura contrária a verdadeira 

realidade vivenciada pelos usuários finais. 

Um conteúdo atualizado é imprescindível para tornar uma Intranet interessante para 

quem a utiliza, mas o que é constatado é uma realidade baseada na falta de preocupação dos 

gestores em direcionar o conteúdo para os usuários. Certos recursos existentes em uma 

Intranet, podem acarretar uma navegação mais lenta, comprometendo a recuperação da 

informação. 
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O excesso de informações em uma Intranet interfere no desempenho do usuário, 

tornando mais exaustivo o processo de navegação, pois ele encontrará não apenas 

informações relevantes para o seu trabalho, como também informações dispensáveis. 

Existe a limitação de acesso dos funcionários, onde certos conteúdos ficam restritos a 

determinados indivíduos da organização, de acordo com seus perfis de acesso, que pode variar 

nas empresas. 

O’Brien (2002) afirma que além dessas restrições, deve-se desenhar a Intranet, 

objetivando proporcionar uma fácil usabilidade, isto é, permitindo que os usuários não criem 

resistência para adotá-la e que o índice de erros seja o menor possível. Assim, promove-se 

uma produtividade por parte da empresa promotora do projeto. 

 

3.2 CONEXÃO DA ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO À CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO  

 

No contexto atual, em um mundo cada vez mais globalizado, a busca por informações 

torna-se cada vez mais importante para os seres humanos. Entretanto, em virtude da 

quantidade de dados disponíveis na Internet, tal atividade torna-se cada vez mais complexa e 

demorada, pois a procura por uma informação muitas vezes traz resultados pouco relevantes 

ou genéricos, redundantes, ou até mesmo inúteis, tornando a recuperação de conteúdo útil 

uma tarefa que não apresenta simplicidade.  

No campo da Ciência da Informação vários estudos são realizados visando 

compreender o processo de transformação da informação a partir do conhecimento 

empreendido por pessoas, empresas ou culturas, não excluindo eventualmente “as 

configurações tecnológicas”, estabelecendo uma estreita relação com a Arquitetura da 

Informação. 

Partindo de uma revisão da literatura sobre o surgimento do paradigma social da 

Ciência da Informação, Araújo (2009), aponta que diante de uma preocupação com o 

“desenho” desse paradigma, foram colocadas propostas de um fundamento social para a 

Ciência da Informação. 

Silveira (2008) destaca que o desenvolvimento das redes de comunicação nas últimas 

décadas resultou em um novo momento da CI, onde a Arquitetura da Informação passa a ter 

um maior destaque devido a sua evolução no âmbito das atividades informacionais. A AI não 

foi simplesmente concebida no ciberespaço, ela traz em si traços da revolução informacional. 
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A AI aparece como protagonista de uma missão inovadora, correspondente a criação 

de novas formas para mediar a recuperação de grandes volumes de informação nos meios 

eletrônicos. Ronda Leon (2008), coloca que a AI vem se apropriando dos princípios que 

norteiam a CI, seja através de classificações facetadas, a exemplo dos sistemas de bases de 

dados, ou através dos paradigmas na AI que avançam em direção a interação com o usuário. 

Sendo a AI uma disciplina que trata de um processo específico, a mesma envolve um 

aspecto de objeto da CI, sendo este aspecto correspondente ao espaço ou ambiente 

informacional (LACERDA, 2005). A AI esboça em espaços virtuais os fenômenos oriundos 

da CI, retratando novas representações através de formas inovadoras que venham a facilitar a 

recuperação da informação. Nesse sentido, destaca-se a importância das interfaces da CI com 

outras áreas. 

Segundo Morville e Rosenfeld (2006), interações entre esses profissionais da 

informação, originaram três ideias: 

1) a junção de organização, rotulação e navegação dentro de um sistema de 

informação; 

2) o projeto estrutural de um espaço informacional para otimizar a realização de 

tarefas e acesso intuitivo ao conteúdo; 

3) a forma e ciência de estruturar, organizar e classificar websites e Intranets para 

auxiliar os usuários a encontrar e gerenciar informação. 

 

No entendimento de Macedo (2005, p. 145), é destacado que: 

 

Arquitetura da Informação, por conseguinte, pode ser considerada uma disciplina da 

Ciência da Informação, porquanto esta última fornece os fundamentos para a 

compreensão do ‘fenômeno informacional’, que é seu objeto de estudo, ao passo que 

aquela fornece os métodos e técnicas para estruturação do fluxo de tal objeto em 

espaços informacionais, viabilizando seu uso. 

 

A AI como uma área preocupada com as questões de informação, conduz a se pensar 

sobre o fluxo informacional através de princípios bem estabelecidos. 

 

3.3 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 

 

O interesse pela Arquitetura da Informação tem sido impulsionado nos últimos tempos 

em virtude da grande explosão informacional que tem acontecido. A quantidade de 

informação disponível da web tem crescido de tal forma que, mesmo com a evolução de 

buscadores, como o Google, Yahoo, dentre outros, ainda existe dificuldade no ato de realizar 
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uma simples busca (VIANA, 2011). 

A explosão de informação na web ocorre juntamente com a necessidade dos 

indivíduos obterem acesso a conteúdos em diferentes lugares em um curto espaço de tempo. 

Nesse contexto, a informação tornou-se um bem valioso e estratégico para a comunicação, 

ações comerciais (TEIXEIRA; VALENTIM, 2012). A partir da ampliação dos modos de 

interação que envolve vários ambientes de informação, a AI também se modifica, tornando-se 

mais proativa e assumindo o papel de agente de alteração, de modo a abrir caminhos e meios 

em linguagem universal, uma vez que se refere a um contexto mundial (TEIXEIRA; 

VALENTIM, 2012). 

Em meados da década de 90, quando a web assumiu um perfil comercial, as empresas 

transferiram as informações de outros tipos de suportes para ela, explorando barreiras 

anteriormente limitadas as suas estruturas físicas. Inicialmente, os estudos referentes à 

usabilidade de software eram raros, com o conhecimento que se possuía da relação entre 

usuários e interfaces ficando restrita a experiência do uso de programas e sistemas 

operacionais, podendo ser denominado de design de interação. 

Segundo Ferraz (2012), o design de interação é um tema recentemente abordado para 

interligar funcionalidade e usabilidade, possuindo como principal função a facilitação da 

interação pelo usuário. Por isso, considera-se o contexto cultural e social do design de 

interação, uma vez que alguns fatores afetam o tipo de produto ou serviço apresentado. 

Nesse entendimento, diante de uma explosão informacional oriunda das constantes 

mudanças no contexto global, a web passa a ter a necessidade da consideração dos princípios 

da AI. Segundo Silva (2012), no final da década de 90, a AI vivencia uma evolução, cujos 

princípios se pautavam em negócios organizacionais, em comércio eletrônico e na conexão 

existente entre empresas, tornando-se a informação um recurso importante. 

Em um ambiente digital e interativo, a tarefa de estruturar e distribuir espaços, 

principais e secundários, tornando seu conteúdo facilmente identificável, tem sua distribuição 

bem definida e a navegação a mais intuitiva possível. Do contrário, websites podem 

representar desordem na disposição da informação e tornar o ambiente confuso e complexo 

para o usuário (TEIXEIRA; VALENTIM, 2012).  

 

3.3.1  Sistemas da Arquitetura da Informação 

 

Historicamente, o trabalho de Morville e Rosenfeld, foi marcante para a área, pois, 

constituiu-se um estado de prática para a disciplina e um futuro para a AI influenciado pelos 
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conteúdos da web. A pesquisa desses autores desenvolveu-se para a web, sendo amplamente 

aceita, influenciando a percepção da disciplina pela comunidade de praticantes e de usuários 

(ALBUQUERQUE; LIMA-MARQUES, 2011). 

De acordo com Morville e Rosenfeld (2006), uma definição prática e usual para AI 

está no best seller Information Architecture for World Wide Web que transparece o anseio de 

propiciar a melhor experiência possível ao usuário na busca da informação. No Quadro 3 é 

apresentada como AI é visualizada pelos referidos autores. 

Quadro 3 – Definições de Arquitetura da Informação 

Definições do AI 

Combinação de organização, de rotulagem e de esquemas de navegação dentro de sistemas de 

informação. 

Desenho estrutural de um ambiente informacional para promover a realização de tarefas e de acesso 

intuitivo ao conteúdo. 

Arte e ciência de organizar e de classificar web sites e Intranets para auxiliar os indivíduos a 

encontrar e a gerenciar conhecimentos. 

Disciplina emergente com a meta de trazer os princípios de design e arquitetura para uma sociedade 

digital. 

Fonte: Morville e Rosenfeld (2006, p. 26, tradução nossa).  

 

Consoante com o que é mostrado no Quadro 3, a definição da AI como uma disciplina 

emergente corrobora sua efetiva participação principalmente no campo da CI, com 

contribuições para o desenho estrutural de um espaço de informação e pela combinação de 

organização, navegação, rotulação e busca em sistemas informacionais digitais. 

Dessa forma, a disciplina de AI tem por objetivo realizar a estruturação de ambientes 

informacionais, recuperação de conteúdos identificáveis e assimiláveis, claros, inteligíveis e 

organizados. Para Camargo e Vidotti (2011, p. 43) “um sistema ou ambiente informacional é 

um local que reúne informações a fim de minimizar necessidades informacionais”. Nesse 

entendimento, afirma-se que os signos e as linguagens acabaram dificultando o acesso de 

forma prática e eficaz, de maneira que há muito conteúdo disponível, porém não a garantia de 

que a busca seja feita de modo eficiente (TEIXEIRA; VALENTIM, 2012). 

Os ambientes eletrônicos/digitais, em especial a Internet, têm sido instrumentos que 

vêm modificando a concepção, tratamento, recuperação e disseminação da informação, além 

do método de trabalho, e das diretrizes políticas e econômicas.  
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De acordo com Morville e Rosenfeld (2006), o termo Arquitetura de Informação 

consiste na combinação entre organização e esquemas de navegação de um sistema de 

informação, buscando compreender e atender três dimensões de variáveis para organizar as 

informações, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Os três pilares da Arquitetura da Informação 

 

Fonte: Rosenfeld e Morville (2006, p. 25) 

 

 Esses três aspectos da AI, que são: contexto, conteúdo e usuários, servem de base para 

seus  fundamentos teóricos. 

  Baseando-se na figura 1, percebe-se que o contexto, o conteúdo e o usuário são 

componentes essenciais para o entendimento da Arquitetura da Informação. Rosenfeld e 

Morville (2006) sintetizaram esses pilares: 

 

1. Contexto: Um sistema de informações insere-se em qualquer contexto empresarial, de 

modo que seu planejamento, desenvolvimento e a implementação deve atender as 

necessidades de cada contexto. 

2. Conteúdo: É compreendido de forma ampla, incluindo todos os recursos necessários, 

como documentos, aplicações e serviços,  estruturas de representação de conteúdos, 

tais com metadados e facetas de informação. 

3. Usuários: É essencial conhecê-los e compreender suas necessidades informacionais e 

comportamentais. O enfoque da AI deve ser o desenho de sistemas que correspondem 

a essas necessidades. 
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Esses autores realizam o estabelecimento de alguns aspectos quando indicam as idéias 

de contexto, de conteúdo e de usuários como elementares para a representação da AI. Sob 

esse enfoque, é possível perceber que a proposição de quatro sistemas interdependentes para a 

Arquitetura da Informação de um website (Organização, Navegação, Rotulação, Busca), feita 

por estes autores, torna-se um desdobramento de primeiros aspectos (contexto, conteúdo e 

usuários) (ALBUQUERQUE; LIMA-MARQUES, 2011). 

De acordo com o pensamento de Camargo (2010, p. 20),  

A Arquitetura da Informação pode oferecer diretrizes e informações necessárias para 

auxiliar o desenvolvimento de ambientes informacionais, abordando processos de 

estruturação, organização, representação, recuperação, navegação, apresentação e 

disseminação de conteúdos e serviços. 

 

Ding e klein (2010) destacam que a AI atua no projeto e integração da informação, 

criando formas que possibilitem aos usuários encontrar, compreender, compartilhar e 

gerenciar informações, de modo que possam tomar as decisões corretas. 

Camargo e Vidotti (2011, p. 24) conceituam AI como “[...] uma área do conhecimento 

que oferece uma base teórica para tratar aspectos informacionais, estruturais, navegacionais, 

funcionais e visuais de ambientes informacionais digitais, [...] a fim de auxiliar no 

desenvolvimento e no aumento da usabilidade de tais ambientes e de seus conteúdos”. 

O conjunto desses elementos que fundamentam a AI (contexto, conteúdo e usuário), e 

as relações estabelecidas entre eles, são variáveis para cada website, pois cada um é 

estruturado de forma singular. 

Para Morville e Rosenfeld (2006), a AI deve ser um processo de conhecimento das 

necessidades de informação dos que utilizam o sistema, além da consideração de fatores 

ligados a recuperação da informação, fazendo-se uso de critérios centrados no usuário 

conforme o contexto. 

Na sequência são apresentados os quatros sistemas componentes da Arquitetura da 

Informação, que são apoiados pelas estruturas de representação da informação, 

correspondente aos vocabulários controlados, tesauros e metadados. 

 

3.3.1.1 Sistema de Organização 

 

Uma das principais funções de um espaço informacional é o de localizar facilmente 

um conteúdo dentro de um ambiente organizado. Qualquer lugar em que se possui elementos 

desorganizados é necessário que haja a devida organização para que o sistema torne-se 

eficiente. Se ocorrer o contrário, o óbvio deverá prevalecer em todas as situações: nesses 
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ambientes, nada se acha, nada pode ser encontrado com eficiência (TEIXEIRA; VALENTIM, 

2012).  

Segundo Albuquerque (2010), o Sistema de Organização refere-se ao agrupamento e à 

categorização do conteúdo de informação. Ao ser desenvolvido um website, os interesses 

empresariais devem ser considerados, mas além de tudo as perspectivas dos usuários. Deve 

sempre ser enfatizado que o desenvolvedor pode ter influências de sua cultura e perspectivas 

sobre as melhores alternativas, mas a construção de um website deverá ter a contribuição do 

usuário final, pois será ele quem vai utilizá-lo nas suas atividades. 

Ele busca estruturar as informações no espaço informacional, a partir de uma 

seqüência lógica, possibilitando uma navegação de forma efetiva. A maneira como o 

conteúdo está organizado deve facilitar a recuperação da informação e a usabilidade. 

Em um Sistema de Organização, dois aspectos devem ser destacados: o primeiro deles 

é a relação direta da complexidade com a perspectiva do usuário, pois os arquitetos da 

informação precisam evitar as possíveis divergências; e o outro aspecto, é que o sistema de 

organização desempenha a função de estabelecer as regras de classificação e ordenação das 

informações dispostas (MORVILLE; ROSENFELD, 2006). 

No ambiente digital, a lógica não é diferente, como qualquer ambiente informacional, 

as informações devem estar organizadas para que o usuário possa encontra-las com facilidade. 

Buscando-se otimizar as maneiras de organizar as informações, criaram-se duas divisões que 

pretendem simplificar e otimizar a disposição das mesmas em websites, correspondendo aos 

sistemas de organização exatos e ambíguos (AGNER, 2009). 

O esquema exato vai dividir a informação em categorias definidas, sem nenhuma 

ambiguidade, de forma objetiva. A sua utilização é aconselhada para aquele usuário que está 

ciente do que precisa. Como exemplo, tem-se: alfabético, temporal, por localização e 

sequência. Já o esquema ambíguo vai agrupar as informações em categorias subjetivas, onde o 

usuário vai buscar as informações de diferentes formas. Esse esquema é indicado para aquele 

usuário que ainda não sabe o que está procurando. Como exemplo, pode-se destacar: tema, 

audiência, tarefa e metáfora (AGNER, 2009). 

A disposição da informação pelo desenvolvedor deve beneficiar a recuperação da 

informação, a navegação e a usabilidade. Seguindo esses princípios, existe uma tendência de 

que a recuperação da informação seja facilitada. 

O objetivo, portanto, de tal sistema é o de estruturar a informação de modo que a torne 

mais compreensível e facilmente absorvida, de modo a satisfazer as necessidades 

informacionais dos usuários. 
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3.3.1.2 Sistema de Navegação 

 

Uma das razões para que os arquitetos da informação projetem corretamente um 

sistema de navegação está na prevenção que os usuários simplesmente se percam dentro de 

um website, causando experiências frustrantes. 

Em um Sistema de Navegação deve estar agregada a orientação ao usuário, ou seja, o 

que o usuário necessita para chegar a determinado local e realizar suas tarefas. O Sistema de 

Navegação é responsável por definir maneiras de se navegar e mover-se pelo espaço 

informacional (ALBUQUERQUE, 2010).  

A facilidade de navegação tornou-se um grande diferencial na web, pois existem 

inúmeros recursos e infinitas possibilidades de ligações de hipertexto (RIBEIRO; 

MONTEIRO, 2012). Portanto, a navegação dentro do espaço de um website deve ser uma 

movimentação orientada, onde o usuário deve ter possibilidades de percorrer todos os espaços 

cognitivos, tendo o conhecimento do caminho a ser seguido, devendo-se situar o usuário 

durante todo o seu percurso. 

Morville e Rosenfeld (2006) destacam que um website deve esclarecer as dúvidas dos 

usuários em relação a sua navegação, mostrando sua devida localização. Os desenvolvedores 

devem ter a noção da importância de responder todos os questionamentos dos usuários. Para 

os referidos autores, o sistema de navegação pode ser subdivido em três outros sistemas: o 

primeiro deles é o sistema de navegação global, que possibilita a mudança de posicionamento 

tanto na vertical como na horizontal, dispondo a informação de maneira hierárquica; o 

segundo deles é o de navegação local, que a habilita o direcionamento do usuário para outras 

paginas que estão contidas no website; e o sistema de navegação contextual, que conduz o 

usuário pelos mais variados textos, através de links presentes no hipertexto. 

Esse pensamento em relação à AI se faz necessário pelo motivo do usuário poder 

conseguir alcançar a máxima eficiência possível na realização de suas tarefas no momento da 

sua navegação. Quando o usuário tem uma navegação limitada, onde se deparou com algumas 

barreiras, possivelmente ficará desmotivado na próxima navegação daquele website, ou 

mesmo para a conclusão de determinada tarefa. 

A complexidade de um website em relação ao volume de informações poderá 

confundir o usuário durante a navegação, além de torná-la mais demorada. Partindo desse 

pressuposto, observa-se a importância de disponibilizar variadas formas de navegação, 

inclusive com adequação para cada perfil de usuário. 
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Um sistema de navegação, considerado de boa qualidade, conforme Morville e 

Rosenfeld (2006) é aquele que deve a todo o momento, responder a três perguntas básicas - 

Onde estou? - Onde estive? - Aonde posso ir?. Suas funções são de contextualizar e oferecer 

flexibilidade de movimentos, dispondo de caminhos complementares para se encontrar o 

conteúdo e completar as tarefas.  

 

3.3.1.3 Sistema de Rotulação 

 

Esse sistema tem o intuito de demonstrar os itens dispostos na tela inicial, guiando o 

usuário no momento de encontrar as informações necessárias, identificando o conteúdo. 

O sistema de rotulação explicita as formas de representação e de apresentação da 

informação pela definição de signos para cada elemento informativo são os chamados rótulos 

(ALBUQUERQUE, 2010). Os rótulos devem ser considerados como uma forma de 

representação de modo que remeta o usuário para a informação que deseja. Assim, como as 

palavras são usadas para expressar pensamentos, os rótulos representam o conjunto de 

conteúdos que são disponibilizados em um site e servem para que o sistema se comunique 

com o usuário (RIBEIRO; MONTEIRO, 2012). 

Morville e Rosenfeld (2006) afirmam que projetar um sistema de rotulação eficaz é 

talvez o aspecto mais difícil da AI, pois o objetivo do sistema é comunicar o conceito 

eficientemente, isto é, informar o conceito sem ocupar muito espaço na página e sem 

demandar muito esforço cognitivo do usuário para compreendê-lo. 

Um rótulo pode ser textual, quando composto por uma ou mais palavras, ou não 

textual, quando composto de imagens, sons ou gestos. É imprescindível que os rótulos 

transmitam a mesma linguagem dos usuários (SILVA; DIAS, 2008). 

Segundo Morville e Rosenfeld (2006), a rotulação é uma forma de representação em 

um website, sendo realizada de acordo com determinadas diretrizes. De forma similar às 

palavras pronunciadas, um website representa conceitos e pensamentos, por isso os rótulos 

assumem a identidade de representante de grupos de informação.  

No Quadro 4 são apresentados alguns tipos de rótulos, juntamente com sua definição. 
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Quadro 4 – Tipos de rótulos e sua definição 

Tipos de rótulos e sua definição 

Rótulos Iconográficos Constata-se que a sua maior ocorrência é em sites infantis, pois a 

utilização das figuras facilita na associação da atividade com o 

caminho para chegar até ela. 

Rótulos como links contextuais São aqueles rótulos que conduzem o usuário para informações 

em outras páginas ou em outra localização da mesma página, 

Rótulos como Cabeçalhos Retratam o conteúdo que os segue, como cabeçalhos impressos, e 

comumente são utilizados para estabelecer hierarquia dentro de 

um texto. 

Rótulos dentro de um Sistema 

de Navegação 

Compõem essa categoria de rótulos, aqueles inseridos em um 

sistema de navegação, em que os links contextuais são 

apresentados de forma mais ampla e permitem ao usuário uma 

visão geral do que esperar de cada um deles. 

Rótulos com termos de 

indexação 

Os vocabulários controlados e taxonomias fazem parte dessa 

categoria. Os termos de indexação são palavras-chave, rótulos e 

cabeçalhos de assunto que representam conteúdos para pesquisa 

ou navegação. Também podem ser organizados em forma de 

índice Alfabético. 

Fonte: Adaptado de Alves (2011) 

 

De acordo com as definições apresentadas no Quadro 4, verifica-se que diferentes 

tipos de rótulos devem ser adequados de forma a auxiliarem na busca e navegação do usuário. 

Portanto, podem possuir características e funções distintas em uma página do website. 

 

3.3.1.4 Sistema de Busca 

 

Um Sistema de Busca dever prever as necessidades informacionais dos usuários, 

disponibilizando opções de recuperação de informações, de forma simples e intuitiva, para 

não frustrar os usuários. 

Ele especifica as perguntas que o usuário pode fazer e o conjunto de respostas que 

obterá (ALBUQUERQUE, 2010). Esse sistema tem por funções contextualizar e proporcionar 

flexibilidade de movimentos, dispondo de caminhos complementares para encontrar o 

conteúdo e completar as tarefas (ALVES, 2011). 

Comumente o usuário não encontra a informação de que necessita em um website na 

primeira vez que o acessa (SILVA; DIAS, 2008). As pessoas que visitam websites tentam, em 

um primeiro momento, o sistema de busca como estratégia inicial na localização de sua 
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informação, posteriormente, recorrem ao sistema novamente, quando não conseguem uma 

resposta seguindo os links disponíveis  (MORVILLE; ROSENFELD, 2006). 

Nesse aspecto, no Quadro 5 são apresentados vários tipos de sistemas de busca, para 

que os usuários diversifiquem as formas de recuperar a informação, de acordo com seu perfil:  

 

Quadro 5 – Tipos de Sistemas de Busca 

Tipos de sistemas de busca 

Busca por itens conhecidos 

Algumas necessidades informacionais, já são definidas e 

requerem uma resposta objetiva. O usuário sabe exatamente 

o que quer. 

Busca por ideias abstratas 

Percebe-se a dificuldade do usuário em expressar sua busca, 

como se houvesse pouco conhecimento sobre o assunto, no 

entanto, sabe o que procura 

Busca exploratória 

O usuário não tem uma definição do que vai pesquisar, fica 

explorando determinada questão para poder aprender 

alguma coisa nova, no entanto, este sabe expressar o que 

pesquisa. 

Busca compreensiva 
Os usuários esperam que o sistema retorne com todas as 

informações possíveis sobre um determinado assunto. 

Fonte: Adaptado de Morville e Rosenfeld (2006) 

 

Complementando, um projeto que considere os princípios da AI para web, Morville e 

Rosenfeld (2006) enfatizam que a usabilidade, embora não seja o fator determinante para o 

sucesso de um website ou Intranet, apresenta seu grau de importância, tendo a AI uma parcela 

de colaboração com a usabilidade, embora não seja o único determinante para sua ocorrência. 
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4 USABILIDADE 

 

A usabilidade intuitivamente está relacionada com a facilidade de utilização de 

determinado sistema, sendo de grande valia para o sucesso do mesmo no mercado. 

Em relação à Ciência da Informação, insere-se nos estudos de necessidades, de 

comportamento de busca e uso de informação, bem como nos estudos de avaliação de 

sistemas (OLIVEIRA, 2008). 

A usabilidade pode ser colocada como a qualidade do uso da interação humano-

computador (IHC) que proporciona a interação entre a interface, o usuário, a tarefa e o 

ambiente. Com isso, o usuário aprende a utilizar os meios informacionais disponíveis para 

realizar suas tarefas, vinculando as mesmas aos atributos de qualidade da IHC de modo a 

adequá-los às tarefas percebidas pelos usuários (MACHADO, 2010). Nesse entendimento, a 

Usabilidade a partir de uma visão global, pode complementar a Arquitetura da Informação, 

pois a AI se preocupa com a organização das informações na página da Internet ou Intranet, 

enquanto que a usabilidade com o fato dessas informações estarem ou não satisfazendo aos 

objetivos dos usuários (CANANÉA, 2011). 

O termo usabilidade é frequentemente usado para se referir à capacidade de um 

produto ser facilmente usado, isto é, envolve o atendimento das expectativas do usuário de 

forma completa (SANTOS; MACHADO; CARNEIRO, 2008). 

No Quadro 6 são apresentadas as principais definições sobre usabilidade e seus 

respectivas referências, onde cada uma possui sua perspectiva e contribuição,  a partir das 

discussões de Machado (2010). 

 
Quadro 6 – Definições sobre usabilidade e suas respectivas referências 

Definições sobre usabilidade e suas referências 

É uma medida da qualidade da experiência do usuário ao 

interagir com alguma coisa – seja um site na Internet, um 

aplicativo de software tradicional ou outro dispositivo que o 

usuário possa operar de alguma forma. 

 

Oliveira (2008) 

É a capacidade que um sistema interativo oferece a seu usuário, 

em determinado contexto de operação, para a realização de 

tarefas de maneira eficaz, eficiente e agradável. 

NBR 9241-11; Betiol; Faust 

(2007)  

 

Consiste em propriedades de interface de um sistema, no que se 

refere sua adequação ao usuário 

Paiva; Ramalho (2006) 

É uma qualidade de uso de um sistema, diretamente associada ao Dias (2003) 
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seu contexto operacional e aos diferentes tipos de usuários, 

tarefas, ambientes físicos e organizacionais. Afirmando que 

qualquer alteração em um aspecto relevante do contexto de uso é 

capaz de alterar a usabilidade de um sistema 

Aponta cinco características da usabilidade: Eficiência, eficácia, 

atração, tolerância de erros e facilidade de aprender. Em sua 

abordagem a usabilidade da interface deve ser analisada pelo 

confronto dessas características, permitindo a satisfação e o 

sucesso do usuário. 

Quesenbery (2001) 

 

Oferece uma visão de usabilidade fundamentada em cinco 

componentes: Intuitividade, Aprendizagem, Performance do 

usuário com experiência, Potencial do Sistema e Re-usabilidade. 

Jordan (1998) 

 

 

Desenvolveram um conjunto de critérios ergonômicos para 

construção de interfaces de sistemas. Propuseram oito critérios 

ergonômicos principais, divididos em dezoito subcritérios e 

critérios elementares que complementam o conceito. 

Bastien e Scapin (1993) 

A avaliação da usabilidade de um software se dá pela 

observação da sua capacidade de interação com o usuário, 

podendo essa observação. A avaliação da usabilidade deve ser 

realizada sob a ótica de cinco atributos: facilidade de aprender, 

eficiência de uso, memorização, poucos erros e satisfação. 

Nielsen (1993) 

 

Propõe que a Usabilidade é utilizada para descrever a qualidade 

da interação da interface e seus usuários, associando-se aos 

seguintes princípios: facilidade de aprendizado; facilidade de 

memorização de tarefas no caso de uso intermitente; 

produtividade dos usuários na execução de tarefas; prevenção, 

visando a redução de erros por parte do usuário; satisfação 

subjetiva do usuário. 

Shneiderman (1992) 

Consideram-se quatro componentes em um contexto de 

avaliação da usabilidade: o usuário, a tarefa, o sistema e o 

ambiente. 

Shackel (1986) 

Objetiva servir como referência básica na avaliação de produto 

de software, abrangendo os aspectos mais importantes para 

qualquer produto de software. 

Normas ISO/IEC 

 
Fonte: Machado (2010, p. 39) 

 

A usabilidade de sistemas tem por objetivo elaborar interfaces de sistemas capazes de 

permitir uma interação fácil, agradável, com eficácia e eficiência. A criação de interfaces deve 

vislumbrar que não existam dificuldades, ou pelo menos que as barreiras sejam reduzidas,   

quanto ao uso e a possibilidade do usuário ter pleno controle do ambiente, com obstáculos 

mínimos durante a interação (SANTOS; MACHADO; CARNEIRO, 2008). 
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Para uma definição formal de usabilidade, a NBR 9241-11 define e explica como 

identificar a informação necessária a ser considerada na especificação ou avaliação de 

usabilidade de um computador em termos de medidas de desempenho e satisfação do usuário. 

A referida norma abrange orientações acerca de como a usabilidade de um produto pode ser 

especificada e analisada, aplicando-se a produtos de uso geral ou produtos desenvolvidos em 

uma organização específica. Também explicita como medidas de desempenho e satisfação do 

usuário podem ser usadas para medir como qualquer componente de um sistema afeta todo o 

sistema em questão. 

Na Figura 2 encontra-se representada uma estrutura utilizada para especificar 

usabilidade, descrevendo seus componentes e o relacionamento entre os mesmos. 

Figura 2 – Estrutura da Usabilidade 

 

Fonte: NBR 9241-11 (2002, p. 4) 

 

Para especificar ou medir usabilidade é necessário identificar os objetivos e desagregar 

eficácia, eficiência e satisfação e os componentes do contexto de uso em sub-componentes 

com atributos mensuráveis e verificáveis, conforme mostrado no Quadro 7.  

Quadro 7 – Conceitos em relação à  NBR 9241-11 

Conceitos em relação a norma NBR 9241-11 

Usuário Pessoa que interage com o produto (web site). 

Contexto de uso Usuários, tarefas, equipamentos (hardware, software e materiais) ambiente 

físico e social onde é utilizado. 
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Eficácia Precisão em que os usuários atingem os objetivos específicos, acessando a 

informação correta e/ou gerando os resultados esperados. 

Eficiência Objetivo geral dos usuários em relação à quantidade de recursos gastos 

visando a sua precisão e completeza. 

Satisfação Conforto, segurança e aceitabilidade do produto, medidos por meio de 

métodos subjetivos e/ou objetivos. 

Fonte: NBR 9241-11 (2002, p. 3) 

 

Dessa forma, é possível afirmar que a Usabilidade representa uma facilidade de uso, 

pois os conceitos apresentados pela NBR 9241-11, objetivam assegurar aos usuários uma boa 

qualidade do sistema de informação. Nesse sentido, é importante perceber a interação entre os 

usuários e o sistema, de modo que seja realizada uma avaliação da eficiência e da eficácia 

nesse processo de busca do conhecimento. No Quadro 8 são apresentados quatro critérios para 

a avaliação da interação do usuário com suas tarefas, conforme apresentado por Machado 

(2010). 

 

Quadro 8 – Quatro critérios para a avaliação da interação do usuário com suas tarefas  

Quatro critérios para a avaliação da interação do usuário com suas tarefas 

Eficácia Se avalia a aptidão do usuário de realizar a tarefa em um determinado espaço. Por 

exemplo: a aferição de velocidade de execução e do levantamento número de 

erros. 

Aprendizagem Pelo que se avalia o desempenho a partir da instalação do aplicativo, do início da 

utilização, o tempo gasto em treinamento e o reaprendizado relativo ao uso 

freqüente. 

Flexibilidade Onde se mede a adaptação do usuário às suas tarefas, além das tarefas já 

estabelecidas  pelo desenvolvedor. 

Atitude Avaliação do desempenho relacionado ao usuário, seu conforto ou satisfação, tais 

como condições aceitáveis de frustração, desconforto, fadiga, esforço e desgaste 

pessoal. 

Fonte: Adaptado de Machado (2010) 

 

Os critérios para avaliar a interação do usuário com suas atividades tem como ponto de 

partida o próprio usuário, mas quanto aos critérios nem sempre eles são seqüenciais e nem 

sempre todos podem ser avaliados, pois podem revistos de acordo com a necessidade da 

pesquisa. 
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Machado (2010), em seu estudo, afirma que as técnicas de avaliação proporcionam a 

capacidade de utilizar diferentes processos para verificar a usabilidade em suas diversas 

dimensões. 

O projetista durante a concepção de um sistema deve considerar a AI para a web, pois 

ao se realizar um projeto em sintonia com seus princípios, alcançar usabilidade pode se tornar 

uma tarefa menos agravante e com menores necessidades de alteração do projeto. O projeto 

de interatividade, cujo foco é tornar o sistema o mais interativo possível, divide com a AI a 

preocupação de aspectos relacionados à melhor forma de realizar a interação com o usuário. 

A estrutura de um website ou Intranet deve compreender a melhor forma para que o 

usuário possa realizar suas tarefas com sucesso, ou seja, com a menor incidência de erros 

possível. Considerando-se a realização de tarefas, Toub (2000) propõe: 1) apontar as tarefas a 

realizar no website; 2) conferir se a priorização das informações está correta e se existe 

capacidade de execução; e 3) observar o feedback dos usuários, através de questionários. 

Esses fatores, embora desejados, nem sempre são verificados na prática. 

Santa Rosa e Moraes (2008) comentam que mesmo concordando com as vantagens do 

desenvolvimento centrado no usuário e na usabilidade, os projetos são desenvolvidos sem que 

se considerem pesquisas de satisfação ou mesmo testes de usabilidade. 

Na abordagem que envolve os princípios da AI para web e usabilidade, o foco está na 

verificação de critérios para uma interação satisfatória por parte do usuário, baseado em 

premissas sobre o próprio usuário, seu contexto, suas tarefas, e critérios de organização da 

informação. 

Nielsen (1993), um dos maiores pesquisadores sobre usabilidade, tem aprofundado 

seus conhecimentos na busca de soluções efetivas para a interface de sistemas, procurando 

seguir os princípios que norteiam a usabilidade. 

 

4.1 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 

 

De acordo com o estágio de evolução de um projeto, diferentes tipos de avaliação 

podem ser contempladas. Existem fatores que influenciam fortemente na escolha do tipo de 

avaliação que será realizada, a exemplo dos recursos disponíveis (ROCHA; 

BARANAUSKAS, 2003). 

Nielsen (1993) propõe métodos de avaliação de usabilidade que poderão ser aplicados 

em fases distintas do desenvolvimento de um sistema, podendo envolver avaliadores e/ou os 
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próprios usuários. Como esses métodos possuem perspectivas diferentes, eles foram divididos 

em duas categorias: empíricos e analíticos. 

Os métodos empíricos contemplam o envolvimento de usuários para a coleta de dados, 

sendo estes dados analisados por um profissional especializado a fim de identificar as falhas 

da interface do sistema. Para a aplicação desse tipo de método existe a necessidade da 

implementação do sistema que será avaliado, possibilitando a sua interatividade. Ao se buscar 

a concretização do uso dos métodos empíricos, os testes deverão acontecer em ambientes 

controlados, pois o avaliador passa a ter um maior controle sobre as tarefas do usuário. Os 

testes realizados podem empregar entrevistas e questionários com os usuários para avaliar o 

grau de satisfação dos mesmos com o sistema, capturando informações relevantes sobre seu 

comportamento ou grau de satisfação. A fim de exemplificar o método empírico, pode-se 

destacar: 

 

1. Observação Direta: é o método mais intrusivo para o usuário, pois o avaliador 

permanece ao lado do usuário, observando a execução das tarefas no sistema. Esse 

método poderá limitar a avaliação, pois esse monitoramento pode constranger o 

usuário (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003); 

2. Observação Indireta: é um método menos intrusivo, pelo fato de ser realizado em 

laboratórios, não interfere diretamente no usuário, pois ó mesmo é monitorado 

através de câmeras (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003); 

3. Uso de entrevistas e questionários: possibilitam ao avaliador apreender a opinião 

dos usuários em relação ao sistema. Para a utilização desse método se faz 

necessário a implementação do sistema (DIAS, 2007); 

4. Grupo Focal: grupo de usuários, que se reúnem para discutir a interface do 

sistema. Esses usuários elegem um mediador, sendo este responsável pela lista de 

assuntos a serem contemplados durante a reunião, além de assegurar a participação 

de todos envolvidos (DIAS, 2007); 

5. Protocolo Verbal: mensuração das expressões e pensamentos dos usuários no 

momento de interação com o sistema (WINCKLER; PIMENTA, 2002); 

6. Co-decoberta: é um procedimento no qual os integrantes realizam juntos as tarefas 

mediadas pelo avaliador. É uma técnica que foca na cooperação dos participantes 

para a resolução de problemas detectados na interface do sistema (DIAS, 2007); 
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7. Medida de desempenho: este método foca na efetividade das tarefas realizadas 

pelo usuário, ou seja, tempo gasto para concretizar tarefas e na melhor forma para 

realizá-las. As variáveis que podem ser utilizadas são: número de tarefas, número 

de erros e número de usuários que não finalizaram a tarefa (DIAS, 2007); 

8. Classificação de cartões: este método busca compreender o modelo mental do 

usuário, com isso estes devem agrupar uma série de cartões que lhe são entregues. 

Esta técnica proporciona o desenvolvimento de um sistema mais fácil de manusear 

(FARIA, 2010). 

 

Para o sucesso na utilização dos testes empíricos de usabilidade, as condições de 

realização devem contemplar desde um maior grau de envolvimento dos avaliadores até os 

investimentos para sua efetivação. 

Os métodos denominados analíticos, ao contrario dos empíricos, não têm a 

contribuição direta do usuário na avaliação. Esses métodos caracterizam-se pelo envolvimento 

de especialistas na avaliação do design da interface, buscando problemas em relação à 

usabilidade. Através de seus conhecimentos, os avaliadores contribuem através de sugestões 

de melhoria, potencializando a usabilidade do website ou Intranet. Na sequência são 

relacionados alguns métodos analíticos: 

 

1. Avaliação Heurística: realiza a verificação na interface do projeto, seguindo as 

heurísticas de usabilidade. É uma técnica muito conhecida entre os especialistas 

em usabilidade, devido a sua fácil utilização (WINCKLER; PIMENTA, 2002); 

2. Revisão de Guidelines: caracteriza-se pela vistoria da interface, segundo uma série 

de guias de estilo (WINCKLER; PIMENTA, 2002); 

3. Percurso Cognitivo: o avaliador deve percorrer o caminho necessário para a 

execução de tarefas da interface, assumindo o papel do usuário, vivenciando sua 

experiência de usabilidade ao realizar uma tarefa (ROCHA; BARANAUSK, 

2000); 

4. Inspeção de Consistência: a verificação da interface é realizada através da junção 

de elementos, a partir de uma série de intefaces, como por exemplo: cores, layout e 

terminologia, onde esses itens são averiguados, necessitando de maior tempo para 

ser aplicado (ROCHA; BARANAUSK, 2000); 
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5. Inspeção por Checklist: são avaliações fundamentadas em listas de verificação de 

recursos que foram esboçados para o projeto. É uma avaliação mais objetiva por se 

basear em listas com itens já definidos (WINCKLER; PIMENTA, 2002); 

6. Inspeção Percurso Pluralista: esse método retrata uma avaliação mais participativa, 

onde colaboradores e usuários se reúnem para discutir a interface do projeto. São 

realizadas simulações de uso do sistema (DIAS, 2007). 

 Os métodos descritos contemplam diferentes perspectivas de uma pesquisa, e a adoção 

de um deles, vai de acordo com o pesquisador e o enfoque dado a pesquisa. Além disso, a 

escolha de um método não acarreta que outros testes de usabilidade sejam empregados a 

posteriori, pelo contrário, a intenção é detectar a maior parte dos problemas. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo apresenta o local onde foi desenvolvida a pesquisa, correspondente a 

Creduni João Pessoa, com aspectos relevantes da estrutura organizacional desta cooperativa 

de crédito, além das características de sua  Intranet, que foi nosso objeto de estudo. 

 

5.1 BREVE HISTÓRICO DA CREDUNI 

 

A cooperativa de crédito Creduni fundada na assembléia geral em 06/04/1999, era 

composta de vinte e quatro integrantes. Foi autorizada a funcionar pelo Banco Central, em 

04/08/1999, com início de funcionamento em 16/12/1999, tendo a primeira operação de 

crédito em 03/05/2000. 

Essa cooperativa teve a participação de pessoas que eram servidores da UFPB. Na 

fundação da Creduni, esses servidores se reuniram entre si e resolveram fundar uma 

cooperativa, que foi inaugurada no atual Campus da UFCG, na cidade de Campina Grande. A 

mesma funcionava inicialmente em uma sala de 10 m², com apenas um computador, sala essa 

alugada à UFCG, localizada dentro da reitoria desta Instituição de Ensino Superior. 

Inicialmente a Creduni, no ano de 2000 contava apenas com estes sócios, que foram os 

seus idealizadores, elegendo em Assembléia a Diretoria, composta de três diretores: Cabral, 

diretor presidente, Odete, diretora administrativa, e Dagoberto, diretor financeiro. Em meados 

de dezembro do mesmo ano a Creduni já contava com 355 sócios. 

A empresa disponibilizava no início apenas o crédito consignado e aplicação 

financeira. Com o aumento do capital social a cooperativa no ano de 2003 já contava com 

1.705 associados, e passava a funcionar em uma agência localizada ainda dentro da UFCG, 

para ter seu público-alvo mais próximo. Nesse mesmo ano, a Creduni, cooperativa dos 

servidores das instituições superiores de ensino, passa a buscar novos horizontes, e através de 

Antônio José Soares e Simplício Clemente, servidores da UFPB, passam a oferecer seus 

produtos a sócios da UFPB, campus João Pessoa, onde esses funcionários eram os 

intermediários na concessão de credito, por não haver ainda uma sede da Creduni em João 

Pessoa. 

O ano de 2008 foi marcado pelo grande avanço da Cooperativa de crédito, onde ela 

inaugura uma agência na cidade de João Pessoa, passando a disponibilizar outros serviços, 

como: conta-corrente, recebimento de salários, cheque especial, pagamentos de contas, cartão 

de crédito e seguro, nesse ano a Creduni já estava consolidada entre as cooperativas, sendo 
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filiada ao Sistema Unicred, e contando com 3.475 associados. A Creduni passa por uma 

reestruturação interna, definindo setores, como o de controladoria, de contabilidade, de 

suporte operacional e de captação de investimentos. 

Um ano depois, esta cooperativa inaugurou um posto de autoatendimento no Centro de 

Vivência da UFPB, e em meados de dezembro mais um posto de autoatendimento é 

inaugurado na cidade de João Pessoa, oferecendo mais facilidade para os sócios, onde 

atualmente conta com mais de 5.000 associados. 

 A Creduni é uma cooperativa de economia e crédito mútuo dos servidores das 

instituições públicas de ensino superior do estado da Paraíba, onde não possui fins lucrativos. 

Possui sua sede na cidade de Campina Grande e uma agência na cidade de João Pessoa, tendo 

sua área de atuação atualmente limitada ao estado da Paraíba. 

Os princípios do cooperativismo de crédito tem por objetivos: 

 Garantir assistência financeira a todos os sócios através da colaboração recíproca; 

 Disponibilizar serviços bancários, partindo do principio de satisfação dos 

associados, onde encontram produtos que seguem a modalidade social do 

cooperativismo; 

 Capacitar continuamente os dirigentes da cooperativa, os associados e os 

funcionários através de um aprimoramento técnico, educacional e social. 

 

A Creduni apresenta um estatuto social responsável por regulamentar o seu 

funcionamento, sendo uma referência formal e institucional para a conduta de todos os 

colaboradores da instituição, independentemente do cargo que ocupem, de forma a tornar-se 

um padrão de relacionamento interno e com todos os stakeholderes. Com esse estatuto, 

determina-se a estrutura da organização, além de reduzir a subjetividade das interpretações em 

relação aos seus processos, solidificando seu nome no mercado. A empresa está disposta em 

uma departamentalização do tipo funcional, pois seus departamentos estão divididos em 

funções, apresentando três funções principais (finanças, operações, administrativa) e as 

mesmas sendo dividas em dois departamentos (financeiro e administrativo). O departamento 

financeiro absorveu as funções financeiras e de operações, e o departamento administrativo 

absorveu as funções administrativas. 

Essa cooperativa de crédito é uma das singulares que compõem o Sistema Unicred, 

sendo verificado que não apresenta um organograma formal. Porém, verificou-se que 

atualmente os cargos se distribuem conforme mostrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Organograma 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2009). 

 

As funções na Creduni não são formalmente distribuídas, mas de acordo com a análise 

da autora se distribuem de acordo com a Figura 4. 

Atualmente a Creduni apresenta 28 funcionários nas cidades João Pessoa e Campina 

Grande, tendo a seguinte estrutura: 

 Setor de captação e investimentos: responsável por captar investimentos dos 

investidores, dando todo o suporte para o sócio investir na cooperativa; 

 Setor de contabilidade e controladoria: responsável pelas funções financeiras, 

acompanhando a contabilidade da cooperativa: 

 Setor de suporte operacional: responsável por atividades relacionadas ao 

funcionamento do sistema; 

 Setor de atendimento: responsável pelo atendimento aos cooperados, pelas 

atividades de concessão de empréstimo, e pela disponibilização dos produtos aos 

sócios. 
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Figura 4 – Funcionograma da Creduni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2012); 
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O layout da empresa Creduni, em sua estrutura física, com sua departamentalização a 

partir dos seus serviços está disposto conforme mostrado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Layout da Creduni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2012). 

 

5.1.1 A Intranet da Creduni 

 

A Intranet da Creduni, correspondente a uma rede interna exclusiva desta empresa, foi 

desenvolvida e implantada no ano de 2007, cujo objetivo principal é disponibilizar para os 

colaboradores, um canal onde os mesmos podem obter informações gerais sobre praticamente 

tudo o que necessitam. Ao ser planejada, a ideia inicial era centralizar os procedimentos, 

notícias, circulares, avisos, formulários e informações comuns para todos os colaboradores e 

usuários dessa rede interna. 

Ela foi desenvolvida pelo suporte de Tecnologia da Informação (TI) com a 

contribuição da gerência da Creduni, onde se buscou construir um canal de comunicação 

interna entre os usuários/colaboradores. Ela concentra os principais sistemas utilizados pelos 

funcionários, onde o usuário pode ser direcionado para o sistema desejado. As atualizações 

existentes nesta rede são oriundas da própria Central, onde o suporte de TI atualiza conforme 

as necessidades percebidas. Em suma, o objetivo da implantação dessa rede local é a criação 

de um canal de comunicação direta entre a Creduni e seus setores e seus colaboradores, onde 

a redução de custos seja no que se refere a papel, tempo ou ligações, passam a ser priorizadas. 

Com o crescimento desta cooperativa no mercado, e da necessidade de informações 

compartilhadas entre seus funcionários, a diretoria executiva precisou pensar em um meio de 

comunicação que atendesse as necessidades informacionais dos seus colaboradores, de forma 
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que os mesmos conseguissem recuperar a informação de forma satisfatória. Com isso, alguns 

aspectos foram discutidos para a implantação desta idéia: 

 Comunicação formal entre os envolvidos: onde poderiam ter a ciência da 

informação de uma maneira socializada e embasada; 

 Economia de tempo: onde as informações tornar-se-iam menos morosas dentro da 

empresa, percorrendo um caminho lógico e rápido; 

 Centralização de informações: os colaboradores poderiam visualizar todas as 

informações de que necessitam; 

 Fácil navegação: que tivesse uma fácil utilização, mesmo com todos os recursos 

disponíveis. 

Na página inicial são destacados três itens: Links, para diminuir o tempo de busca dos 

sistemas que são constantemente utilizados; Aniversariantes do Mês, com o objetivo de 

socializar a informação dentro da empresa; Mensagens, para o conhecimento de todos, 

contendo os avisos mais importantes, conforme pode ser observado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Página Inicial da Intranet da Creduni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Intranet da Creduni 
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A Intranet da Creduni apresenta um menu, destacado na figura 6, que apresenta duas 

categorias: Creduni (apresenta itens que podem ser acessados pelos colaboradores) e 

Administração (seus itens são exclusivos do suporte de TI). A categoria Creduni apresenta os 

seguintes itens: 

 Cartão Autógrafo CG e Cartão Autógrafo JP – são itens que contêm todas as 

assinaturas digitalizadas dos seus clientes, onde os usuário/colaborador pode 

consultar as assinaturas, para possíveis conferências; 

 Agenda – possui o telefone de todos os funcionários em ordem alfabética, 

conforme pode ser visualizado na Figura 7; 

 

Figura 7 – Item Agenda 

 

 

Fonte: Intranet da Creduni 

 

 Ramais Creduni CG e Ramais Creduni JP – concentram todos os ramais de 

telefone dos colaboradores, tanto da agência de João Pessoa, como de Campina 

Grande; 
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 Ramais Central – disponibiliza todos os ramais da Unicred Central 

Norte/Nordeste, que é a Central de todo o Sistema Unicred, conforme pode ser 

visualizado através da Figura 8; 

 

Figura 8 – Ramais Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Intranet da Creduni 

 

 Aniversariantes – informa todas as datas de aniversário dos colaboradores, 

conforme ilustrado na Figura 9; 
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Figura 9 – Item Aniversariantes 

Fonte: Intranet da Creduni 

 

 Mensagens – onde a gerência coloca os avisos, que devem ser de conhecimento de 

todos os colaboradores. Na Figura 10 pode ser vislumbrada esta opção; 

 
Figura 10 – Item Mensagens 

 
 

Fonte: Intranet da Creduni 
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 Fichas Creduni GG e Fichas Creduni JP – referem-se a chamada eletrônica, porém 

o acesso é restrito a gerência, onde poderá configurar o atendimento; 

 Tab. Serviços – concentra todas as tarifas existentes sobre as movimentações 

financeiras, conforme pode ser visualizado na Figura 11; 

 

Figura 11 – Item Tab. Serviços 

 

 
 

Fonte: Intranet da Creduni 

 

 Conv. Ric – está temporariamente desativado; 

 Sistemas / links – concentra os principais sistemas utilizados pelos colaboradores 

no cotidiano da empresa; 

 Rede Sodexo – possui todos os estabelecimentos credenciados ao Cartão Sodexo, 

que é o Cartão que a Creduni oferece aos seus funcionários. 

 

A outra categoria, correspondente a Administração, possui itens restritos ao Suporte de 

TI, não podendo ser acessada pelos colaboradores. 

Essa rede interna foi desenvolvida com um sistema de cores baseado nas cores da 

logomarca da cooperativa, não apresentando quaisquer fotos. 

A estrutura da página foi concebida a partir da perspectiva do desenvolvedor, podendo 

ou não estar em consonância com as necessidades informacionais dos seus usuários. No 

capítulo 7, encontra-se a discussão do resultado da pesquisa. 
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6 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados em uma pesquisa refletem diretamente a 

seqüência de etapas seguidas na investigação, buscando detalhar cada passo do estudo de 

forma antecipada, organizada, para ter uma compreensão do método adotado pelo 

pesquisador. “O pesquisador pode julgar quão adequados são seu métodos, dadas as 

informações que ele deseja transformar” (ROESCH, 2007, p. 112). Dessa forma, busca-se 

descrever a metodologia escolhida para ter um resultado positivo da pesquisa, e com ela obter 

e interpretar os dados obtidos. 

Qualquer pesquisa realizada necessita por parte do pesquisador, um preparo, uma 

coordenação que o oriente em todas as etapas da pesquisa, objetivando conseguir maior 

número possível de informações (GOLDENBERG, 2003). 

Conforme Oliveira (2012), a metodologia busca analisar as formas de investigação que 

facilite a delimitação do problema, possibilitando seu estudo e após a obtenção de uma 

possível solução, compreender o fenômeno a partir das causas existentes. 

Esta pesquisa no que concerne aos objetivos traçados é exploratória e descritiva. 

Exploratória por possuir “[...] como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos [...]” (GIL, 2006, 

p. 43), buscando um maior aprofundamento sobre o tema estudado através de conceitos 

teóricos, viabilizando as etapas seguintes da pesquisa. Realizou-se um levantamento 

bibliográfico, através de teóricos que embasam o tema desta pesquisa, para estabelecer quais 

critérios de usabilidade deveriam ser considerados, além da necessidade da exploração de 

informações sobre o conhecimento ou utilização da Intranet pelos colaboradores da Creduni, 

tendo como objetivo gerar um maior aprofundamento do conhecimento sobre o tema. 

Descritiva por considerar “[...] a descrição de características de determinada população ou 

fenômenos ou o estabelecimento de relações entre variáveis.” (GIL, 2006, p. 44). Esse tipo de 

pesquisa analisa ou coleta informações sobre diferentes aspectos, dimensões ou componentes 

de um específico fenômeno a ser pesquisado, expondo as situações e acontecimentos 

envolvidos, no caso do presente estudo, foram utilizados questionários para coleta da opinião 

dos usuários sobre determinados aspectos da Intranet da Creduni João Pessoa. 

Baseando-se, ainda, nos conceitos dos procedimentos técnicos adotados em uma 

investigação, a presente pesquisa caracteriza-se por ser um estudo de caso que tem por 

objetivo analisar a Intranet da Creduni. 



61 

 

Como instrumento de pesquisa, foi aplicado um questionário, que inicialmente foi 

submetido a um pré-teste, e dividido em quatro partes. Na primeira parte foi traçado o perfil 

dos usuários e na segunda foi realizada uma avaliação por meio de atribuições de níveis de 

concordância em relação a vários atributos de usabilidade, tomando-se como base aqueles 

definidos por Nielsen (1993). O referido questionário foi aplicado utilizando-se um ambiente 

específico para tal finalidade, que foi o próprio ambiente de trabalho (Creduni JP), onde a 

pesquisadora aplicou pessoalmente o referido questionário.  

Quanto à forma de abordagem, esta pesquisa caracteriza-se como quali-quantitativa. 

Para Richardson et al. (2012, p. 70), o método quantitativo “[...] caracteriza-se pelo emprego 

da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas 

[....]”, e o método qualitativo “[...] difere, em princípio, do quantitativo à medida que não 

emprega um instrumental estatístico como base do processo de análise de um problema [...]” 

(RICHARDSON et al., 2012, p. 79). O direcionamento metodológico quali-quantitativo, 

recorrendo às duas abordagens, é considerado nesta pesquisa, em virtude do aspecto 

qualitativo estar relacionado ao significado da opinião dos usuários, e quantitativo necessário 

para medida de critérios de usabilidade. 

Baptista e Cunha (2007, p. 170), comentam que as pesquisas quantitativas, 

considerada em estudos de usuários tem “[...] por objetivo garantir uma maior precisão na 

análise e interpretação dos resultados, tentando, assim, aumentar a margem de confiabilidade 

quanto às inferências dos resultados encontrados.”, enquanto que as pesquisas qualitativas 

estão sendo utilizadas desde que “[...] as pesquisas com métodos quantitativos não 

contribuíam para a identificação das necessidades individuais e para a implementação de 

sistemas de informação adequados a essas necessidades”. 

Os pesquisadores quando necessitam trabalhar com um grupo com considerável 

número de participantes, normalmente selecionam uma amostra de trabalho. Para Vergara 

(2005), a amostra vai representar a população estudada, que deverá ser escolhida de forma 

aleatória, ou através de algum fator de interesse do próprio investigador. 

Roesch (2007) identifica a amostragem como algo representativo da população 

estudada pelo pesquisador. Existe a amostra probabilística, onde os integrantes têm igual 

oportunidade de ser escolhidos e a amostra não probabilística, onde os participantes não são 

escolhidos de forma aleatória, e sim através dos critérios previamente determinados pelo 

pesquisador, correndo o risco da amostra ficar viciada. 

Isso posto, o tipo da amostra que será utilizada nesta pesquisa será aleatória, sendo os 

participantes escolhidos do universo de usuários da Intranet da Creduni JP, correspondente a 
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15 usuários, sendo um deles a própria pesquisadora, que também está no quadro de 

colaboradores da Creduni João Pessoa e não participou do processo. Escolheu-se 

aproximadamente a metade deste universo, que corresponde a 8 usuários. Com essa amostra, 

acredita-se que foi possível inferir as opiniões dos demais colaboradores, sem grandes desvios 

de opinião. O objetivo é perceber atitudes, idéias e convicções referentes a um determinado 

contexto. 

Após a realização da coleta dos dados nos moldes descritos, foi realizada uma análise 

dos mesmos, contemplando seus aspectos quantitativos e qualitativos, mediante a opinião dos 

participantes. Procurou-se com base na análise realizada, tecer recomendações para melhoria 

da Intranet, cujo resultado será encaminhado para os responsáveis pela manutenção da mesma 

e para os dirigentes da empresa. 

 

6.1 MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Para realização da avaliação da usabilidade da Intranet da Creduni, foi utilizado um 

método analítico e um empírico, sendo respectivamente: a Avaliação Heurística e o uso de 

Questionários. A junção destes métodos proporcionou que a Intranet estudada, tivesse uma 

avaliação através do ponto de vista do pesquisador e dos usuários. 

Uma descrição geral sobre usabilidade pode ser encontrada na NBR 9241-11, mas que 

em virtude de estar em consonância com as diretrizes estabelecidas por Nielsen, a referida 

norma não será utilizada, pois acredita-se que desta forma o processo não irá apresentar 

repetições de objetivos. Nesse sentido, aspectos como: interação do usuário com o sistema e 

medida de satisfação, já são contemplados na avaliação heurística e aplicação de 

questionários, sendo estes dois métodos já utilizados nesta presente pesquisa. 

 

6.1.1 Verificação dos princípios da Arquitetura da Informação 

 

A partir das recomendações estabelecidas por Morville e Rosenfeld (2006), para os 

sistemas de Organização, Navegação, Rotulação e Busca, foi verificada a adequação da 

interface da Intranet com os referidos princípios, verificando-se ainda, quando possível as 

diferentes formas de representação da informação. Os sistemas destacados por Morville e 

Rosenfeld, encontram-se definidos no Capítulo 3. 

A utilização de um instrumento de coleta de dados (questionário), possibilitou 

compreender os significados atribuídos pelos usuários da Intranet da Creduni JP, ao acessar 



63 

 

esta ferramenta. Demonstrando ser adequada, pois possibilitou a compreensão dos  anseios 

desses sujeitos, além de subsidiar as análises e desenvolver possíveis conclusões desta  

pesquisa. 

 

6.1.2 Utilização da Avaliação Heurística 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, entre os métodos analíticos propostos por 

Nielsen, a Avaliação Heurística foi utilizada. A opção por este método se deu pelo mesmo ser 

simples de aplicar na avaliação de interfaces, além de ser conhecido pela autora deste 

trabalho, sendo também menos demorado para conduzi-lo e de grande capacidade em 

enumerar problemas de usabilidade. 

A aplicação desse método usará as heurísticas propostas por Nielsen (1993): 

1. Visibilidade e reconhecimento do estado ou contexto atual do sistema: ao utilizar o 

sistema, o usuário deve ser informado sobre a presente situação do mesmo; 

2. Compatibilidade com o mundo real: o sistema deve estar inserido no universo do 

usuário, utilizando termos familiares, linguagem direcionada e disponibilizando as 

informações de maneira organizada e similar ao mundo real; 

3. Controle e liberdade do usuário: o sistema deverá disponibilizar opções de caminhos 

de maneira clara, para que o usuário possa retornar da sua posição atual, sem nenhum 

prejuízo para a sua navegação; 

4. Consistência e padrões: os comandos disponíveis em um sistema deverá seguir sempre 

o mesmo padrão, com a mesma ação e localização. Esse princípio ressalta a 

importância do usuário ter um rápido reconhecimento de determinado comando; 

5. Prevenção de erros: retrata a importância de fazer uma previsão das possíveis 

situações que possam ocasionar erros durante a navegação. A partir de um prévio 

conhecimento destas situações, a interface deverá ser ajustada para atender as 

necessidades do usuário; 

6. Reconhecimento ao invés de memorização: reduzir a complexidade do sistema, 

tornando-o mais intuitivo e adicionando instruções de uso extremamente visíveis; 

7. Flexibilidade e eficiência: ter a preocupação de adicionar atalhos, para que o usuário 

possa navegar mais rapidamente nos diversos locais; 
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8. Projeto estético minimalista: as informações disponíveis no momento devem ser as 

essenciais para o usuário, pois informações em excesso podem confundir o usuário no 

momento da navegação; 

9. Diagnosticar e corrigir erros: em caso de problema, o sistema deverá disponibilizar ao 

usuário mensagens de erros, direcionando o mesmo para a correção do problema 

diagnosticado; 

10. Ajuda e documentação: é indicado que o sistema possua documentação onde estejam 

descritas as tarefas do usuário, com todas as etapas para a sua finalização.  

 

6.1.3 Realização do teste de usabilidade 

 

Diferente dos métodos analíticos, os métodos denominados empíricos de usabilidade 

contemplam a participação dos usuários na sua aplicação. Estes testes empíricos mesclam a 

mensuração da qualidade da usabilidade de uma interface com o desempenho do usuário para 

a realização de tarefas. É um método que foca no usuário para avaliar a usabilidade de uma 

interface, buscando compreender as necessidades do usuário para se ter uma melhor interação. 

A aplicação dos testes empíricos requer atenção por parte do avaliador para selecionar 

as tarefas que serão realizadas, definir o objetivo principal da avaliação, e principalmente 

amostra de usuários que garanta a representatividade de outros usuários. 

Entre os diferentes testes empíricos, foi utilizada a aplicação de questionários entre os 

usuários em seu ambiente natural de trabalho. O uso deste teste se fez necessário para 

apreender as reais necessidades dos usuários, ter conhecimento da sua opinião em relação à 

Intranet da Creduni e facilitar o uso deste importante instrumento de comunicação 

empresarial. O questionário contém perguntas de múltipla escolha, como também questões 

abertas, com o intuito de que o usuário possa expressar sua opinião sobre determinados 

aspectos da Intranet. 

Para medir os dados quantitativos, foi utilizada a escala de Likert, que é um 

instrumento para medir as atitudes do indivíduo ligadas ao comportamento que 

demonstramos, relacionadas a diferentes contextos. Posta uma determinada situação, uma 

pessoa poderá ser favorável ou contrária a determinada direção para solucionar problemas.  

O método de Likert mede as variáveis que compõem atitudes por escalas. Rensis 

Likert desenvolveu este método em meados da década de 30, mas mesmo nos dias atuais é 

muito utilizada ainda. Basea-se no agrupamento de itens de afirmações, no qual o respondente 

da pesquisa escolhe um dos cinco pontos da escala disponíveis. Partindo disso, cada ponto da 
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escala equivale a um valor numérico estabelecido, de maneira que no fim são obtidos os 

valores de cada item individualizado, sendo a somatório deles resultando no total dos pontos 

do grupo de afirmações.  

Conforme Sampieri, Collado e Lucio (2006, p.307), cada um dos itens de um atributo 

ou aspecto, é uma afirmação que demonstra uma “conexão lógica” (X - Z). A afirmação 

colocada vai se avaliada pelo respondente, através de cinco opções disponíveis, sendo a 

mesma pontuada. As opções de resposta do questionário podem ser conferidas no Quadro 9, 

com seus respectivos valores numéricos: 

 

Quadro 9 – Grau de equivalência da escala de Likert 

 

5 Concordo  4 
Concordo 

parcialmente 
3 

Não concordo 

nem discordo 
2 

Discordo 

parcialmente 
1 Discordo  

 

Fonte: Adaptado de Costa (2008). 

 

  Mesmo tendo um caráter quantitativo, buscou-se compreender o pensamento dos 

respondentes sobre os aspectos que envolvem a usabilidade, a partir das questões abertas no 

fim de cada avaliação.  
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7 ANÁLISE DA INTRANET DA CREDUNI JOÃO PESSOA 

 

Busca-se nesta etapa responder aos objetivos desta pesquisa através da exploração dos 

dados, e com eles identificar as regularidades que possibilitam uma ampla compreensão, 

como também profundo sobre a Intranet da Creduni JP. As análises que estão apresentadas a 

seguir consideram os métodos definidos anteriormente e suas respectivas categorias de 

análise. 

 

7.1 VERIFICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 

 

 Nesta seção, busca-se analisar a Intranet a partir dos princípios propostos por Morville 

e Rosenfeld, partindo da perspectiva da autora e a partir do ponto de vista dos usuários. 

 

7.1.1 Análise da Intranet: seguindo os princípios propostos por Morville e Rosenfeld 

 

Com base na ausência de vários requisitos apontados informalmente pelos usuários, e 

principalmente pela experiência da autora como usuária/colaboradora, infere-se que a Intranet 

da cooperativa de crédito Creduni foi desenvolvida sem um planejamento da real necessidade 

de seus usuários, onde as seções/opções incluídas não se encontram com uma ordenação 

adequada, bem como sem recursos interativos desejados. 

O conteúdo disponibilizado é bastante limitado, não possuindo imagens, vídeos, sons, 

e sem nenhum tipo de interatividade. O conteúdo chega até mesmo a tornar-se pouco interesse 

para os colaboradores, não existindo uma seção que possua notícias, fotos, ou assuntos que 

possibilitem a integração entre os usuários. 

No que se refere ao Sistema de Organização, as categorias exibidas no menu, nem 

mesmo são disponibilizadas em ordem alfabética. 

As páginas não utilizam artefatos que possibilitem a perfeita localização do usuário, a 

exemplo de breadcrumbs. Além disso, não é possível uma pesquisa global pela Intranet, pelo 

fato de não existir pelo menos um mapa que contemple os  seus pontos de destaque. Já os 

rótulos são apresentados em forma de textual, facilitando bastante a navegação, sendo 

condizente com a linguagem diária dos usuários. 

Quanto ao Sistema de Busca, não existe disponibilização efetiva, necessitando que o 

usuário procure fazer uma recuperação de forma manual. 
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Do ponto de vista informacional, a Intranet apresenta deficiências, pois o conteúdo é 

incipiente para os usuários, tendo os mesmos que recorrerem a outros canais de informação. 

Além disso pouco espaço é utilizado, pois parte considerável da página inicial muitas vezes 

está em branco (sem informações), fato que vem a ser preocupante, pois o mesmo poderia 

possuir conteúdo relevante. Essa situação, pode ser percebida através da Figura 12. 

 

Figura 12 – Disponibilização do conteúdo 

Fonte: Intranet da Creduni 

 

No Sistema de Navegação, é empregada basicamente uma navegação global, com 

links para acessar outros locais principais desta Intranet, conforme pode ser observado através 

da Figura 13. 
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Figura 13 – Sistema de Navegação da Intranet da Creduni 

 
 

Fonte: Intranet da Creduni 

 

 A concepção e implantação desta Intranet, aconteceu a partir da perspectiva do 

projetista, podendo ou não estar em consonância com a realidade vivenciada pelos usuários da 

mesma. Essa questão será tratada na seqüência, através da análise dos dados da pesquisa, 

suscitando reflexões. 

 

7.1.2 Análise da Intranet: partindo da perspectiva do usuário 

 

 Para propiciar análises criticas e contributivas, além da verificação dos princípios da 

Arquitetura da Informação, através dos fundamentos teóricos de Morville e Rosenfeld(2006), 

foi aplicado um instrumento de coleta de dados (questionário), a fim de extrair a perspectiva 

sobre a Intranet, por parte dos usuários da Creduni JP. 

 

7.1.2.1 Sujeitos da pesquisa 

 

 A definição da escolha dos usuários aconteceu de forma aleatória, participaram da 

pesquisa 8 colaboradores de diferentes setores da Creduni JP. Essa amostra foi escolhida 

devido a alguns fatores, como: disponibilidade dos colaboradores desta empresa e grande 
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rotatividade dos mesmos, tornando-se inviável a aplicação dos questionários a todos que 

compõem o universo da pesquisa (15 usuários). 

 

7.1.2.2 Instrumento de coleta de dados 

 

 O questionário (Apêndice B) aplicado aos usuários foi estruturado em quatro partes, 

compreendendo: 

 

1. Perfil do usuário: refere-se a traçar as características dos participantes da pesquisa; 

2. Intranet da Creduni JP: esta seção do questionário é imprescindível para o pesquisador 

saber o grau de utilização desta Intranet na empresa;  

3. Usabilidade: refere-se a identificar se o usuário possui facilidade para realizar suas 

atividades nesta rede interna; 

4. Arquitetura da Informação: para conhecer a estruturação das informações neste 

ambiente. 

 

 Esse instrumento de coleta de dados buscou apreender informações a cerca da 

satisfação dos colaboradores que utilizam essa Intranet, além da opinião sobre a mesma. 

 

7.1.2.3 Processo de coleta de dados 

 

 Os questionários foram aplicados pessoalmente pela autora da pesquisa, no mês de 

dezembro de 2013. Foi mantido contato inicial com os sujeitos da pesquisa, no qual foram 

orientados quanto aos propósitos da mesma, e conforme a sua anuência foi-se aplicado o 

questionário de acordo com a disponibilidade de cada um dos envolvidos. 

 Foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (disposto no Apêndice 

A), o qual foi entregue aos participantes antes do início da aplicação da pesquisa com o intuito 

de explicar os seus objetivos e através disso obter a concordância dos usuários participantes. 

 

 

7.1.2.4 Pré-teste 

 

 Para analisar a Intranet da Creduni JP, baseando-se nos princípios da arquitetura da 

informação, a partir do ponto de vista dos seus usuários, inseriu-se no instrumento de coleta 
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de dados, questões acerca desse assunto. A seguir, serão mostradas as análises que foram 

realizadas utilizando-se como fonte, os dados coletados através do questionário, mas 

precisamente das seções do questionário que referem-se ao “perfil do usuário”, “Intranet” e  à 

“Arquitetura da Informação”. 

  Dessa pesquisa, participaram 4 homens e 4 mulheres, conforme os dados da 

pesquisa e mostrados no Gráfico 1, com percentuais iguais de 50% . 

 

Gráfico 1 – Sexo dos participantes da pesquisa 

50%

50%

Homens

Mulheres

 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Desse total de participantes, apenas 1 (12,5%) possui até 25 anos, os outros 7 (87,5%), 

possuem entre 25 e 35 anos. A partir, desses dados, é possível saber que os usuários da 

Intranet, são relativamente jovens, onde puderam acompanhar a revolução informacional 

oriunda dos artefatos tecnológicos, conforme mostrado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Faixa etária dos participantes da pesquisa 

12,5%

87,5%

0,0%0,0%0,0%

Até 25 anos

De 25 a 35 anos

De 36 a 40 anos

De 41 a 50 anos

Mais de 50 anos

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Retornando ao contexto organizacional da Creduni, buscou-se descobrir a área de 

atuação dos atores da pesquisa, para compreender os processos que fazem parte da sua 

vivência. Observou-se que, a maioria (62,5%) faz parte do setor de Negócios, que exercem 

atribuições relacionadas ao atendimento ao público; enquanto 25% atuam na área da 

Controladoria, cujas atividades referem-se a controle das operações; seguido de 12,5% de 
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usuários que não pertencem a nenhum desses setores, conforme pode ser visualizado no 

Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Área de atuação dos participantes da pesquisa 

25,0%

62,5%

12,5%

Controladoria

Negócios

Outros

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 De acordo com os dados coletados, grande parte (37,5%) dos usuários escolheram a 

opção que afirma que já utilizam sistemas informacionais “Entre 6 a 10 anos”; seguido de 

25% que usam “Entre 3 a 5 anos”; de 25% que utilizam “Entre 10 a 15 anos” e de uma 

minoria (12,5%) que usa há mais de 15 anos. Isso revela que os colaboradores desta 

instituição financeira, já detém uma grande experiência em sistemas informatizados, isso os 

torna mais experiente quanto a sistemas de informação, conforme mostrado no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Utilização de Sistemas Informatizados 

25,0%

37,5%

25,0%

12,5%

Entre 3 a 5 anos

Entre 6 a 10 anos

Entre 10 a 15 anos

Ou mais

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 Todos os investigados afirmaram que utilizam a Intranet da Creduni JP, isso permite 

um maior grau de conhecimento em relação a: hábitos informacionais, perspectivas e anseios 

dos usuários, perfazendo um total de 100%, conforme era o esperado e que encontra-se 

descrito no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Uso da Intranet da Creduni JP 

100%

0%

Sim

Não

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 Todos os usuários da Intranet da Creduni João Pessoa, afirmaram que acessam essa 

suas páginas diariamente, isso refletindo que de alguma forma esse canal de comunicação 

representa um suporte no contexto organizacional, mais na frente iremos compreender o grau 

de sua representatividade. Essa informação, vem corroborar a idéia de uso da Intranet, o que 

pode ser visualizado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Freqüência de utilização 

100%

0%0%0%

Diariamente

Uma vez a cada semana

Duas vezes a cada

semana

Mais de duas vezes por

semana

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 A seção sobre “Arquitetura da Informação”, concentra 6 (seis) questões, sendo: 5 

(cinco) objetivas e 1(uma) subjetiva. 

 Na questão de número 1 desta seção, a maioria dos usuários (87,5%) afirmaram sentir 

facilidade em encontrar o Sistema de busca da Intranet . De acordo com 7 usuários, não existe 

dificuldade quando se faz necessário encontrar informações e recorrer ao Sistema de busca.  

Em contrapartida, 12,5%, que corresponde a 1 um usuário, afirmou que não percebe 
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facilidade em encontrar o Sistema de busca da Intranet JP, e justificou sua resposta, através da 

seguinte frase: “ Não existe um Sistema de busca”, conforme pode ser visualizado através do 

Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Sistema de Busca 

87,5%

12,5%

Sim

Não

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 Apesar de, 87,5% dos usuários considerarem que possuem facilidade de localizar o 

Sistema de busca na Intranet, 25% dos participantes da pesquisa acham que as informações 

estão dispostas de forma desorganizada, sendo 2 homens que utilizam sistemas 

informacionais há pelo menos 6 anos.  Já a maioria (75%), acreditam que as informações se 

encontram bem organizadas, conforme mostrado no Gráfico 8. 

 Um dos atores da pesquisa, justificou sua resposta contrária da seguinte forma: “Não 

possui um sistema de busca, não tem um menu intuitivo, as informações são bastante 

espalhadas na página inicial” . Outro participante deu a seguinte sugestão: “...o que é de uso 

de um setor não é do outro, segmentando fica melhor.” 

 

 

Gráfico 8 – Sistema de Organização 

75%

25%

Sim

Não

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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 Ao navegar pela Intranet, todos os participantes da pesquisa, afirmaram que 

conseguem identificar a sua devida localização enquanto navegam nos itens existentes na 

mesma, perfazendo a totalidade dos usuários participantes da pesquisa, conforme mostrado no 

Gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Sistema de Navegação 

100%

0%

Sim

Não

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 Todos os usuários que participaram da pesquisa declararam que não sentiram nenhuma 

dificuldade para utilizar a Intranet. Um deles, inclusive justificou: “Ela é muito simples, 

pouco provida de informação, só possui praticamente links dos sistemas e poucas 

informações, a dificuldade não existe porque quase não tem nada”. 

 Partindo da percepção do usuário desta rede interna, ela é percebida como um atalho 

para o acesso de sistemas internos, possuindo pouco atrativo do ponto de vista de um usuário 

que necessita de informação, devido a seu limitado conteúdo informacional, conforme 

mostrado no Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Dificuldades de utilização da Intranet 

0%

100%

Sim

Não

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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 Embora, 75% dos usuários considerarem que as informações dispostas na Intranet 

estão bem  organizadas, 75% também acham que ela precisa de uma reestruturação, ou seja 

quando refletimos sobre reestruturação, remete-se de forma imediata a idéia de nova estrutura, 

de aprimoramento, de adequação. Para uma remodelagem, deve-se avaliar, com a 

identificação de falhas, para em seguida fazer  um planejamento, onde deverão ser repensadas 

será repensado, algumas questões, como: funções que devem ser incorporadas, inclusão de 

inovação e criatividade; tudo isso alinhado aos interesses dos usuários e gestores. 

 Destacam-se algumas frases nas respostas dos usuários: “Torná-la mais vistosa, com 

mais elementos atualizados, mais ícones e informações atualizadas” e “ É a mesma desde 

quando entrei na cooperativa em 2009. Precisa sim de uma reestruturação”. 

 Foram muitas sugestões nesta questão, destacando-se algumas mais relevantes: 

“Poderia implementar um link para a conta corrente” e “... ser um canal de comunicação 

direta...”. 

 A maioria (75%) dos participantes acreditam que a Intranet necessita ser reestruturada, 

enquanto 25%  dos participantes da pesquisa acham que essa Intranet não precisa de uma 

reestruturação, conforme mostrado no Gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11 – Reestruturação da página inicial 

75%

25%

Sim

Não

 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 A última questão desta seção foi subjetiva, onde os usuários foram perguntados sobre 

as possíveis sugestões de melhoria da Intranet da Creduni JP. Foram diversas contribuições 

que os respondentes deram para esta pergunta. Cabe destacar algumas: “Aumentar o máximo 

que puder para dar-nos mais agilidade...”, “colocar o link para acesso as resoluções e 

normativos” e “manter todas as informações atualizadas, utilizá-la como canal de 

comunicação entre os colaboradores, utilizar ícones para identificar os sistemas disponíveis, 

separar os acessos por setor”. 
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7.1.2.5 Análise dos resultados 

 

 Esta seção apresenta a análise da pesquisa. Pretende-se nesta etapa responder aos 

propósitos da presente pesquisa através, da exploração dos dados coletados e a partir deles 

identificar as regularidades que possibilitem um entendimento próspero, e também profundo 

sobre a avaliação da Intranet da Creduni João Pessoa, sob a perspectiva do usuário. As 

análises que serão disponibilizadas a seguir contemplam os quatro sistemas da Arquitetura da 

Informação definidos por (MORVILLE; ROSENFELD, 2006). Estas análises aconteceram 

utilizando como fonte, os dados coletados através do questionário. 

 

7.1.2.5.1 Sistema de Organização 

 

 Partindo da percepção dos usuários, esta Intranet possui um espaço informacional, que 

possibilita a recuperação da informação desejada de forma intuitiva, as informações são 

estruturas e disponibilizadas de forma simples, evitando que o usuário se confunda No 

momento da busca, ou seja do ponto de vista dos usuários, a disponibilização de informações 

segue uma seqüência que permite um fácil entendimento por parte de quem utiliza.  

 As informações não estão organizadas em um esquema exato, a disposição dos itens,  

não seguem categorias claras, como por exemplo ordem alfabética. No caso, em um universo 

organizacional, que possui vários setores, sua própria cultura e normas especificas, a 

categorização torna-se mais complexa, como coloca um dos usuários: “as informações estão 

colocadas apenas algumas em ordem alfabética, desconsiderando a finalidade, o que é de uso 

de um setor, não é de outro...” 

 

7.1.2.5.2  Sistema de Busca 

 

 Um Sistema de busca facilita no momento da navegação. No caso de uma Intranet, 

grande parte delas se faz desnecessário a implementação de um Sistema de busca, pelo pouco 

volume de informações. No caso da Intranet estudada, todos os itens se encontram na página 

inicial. 

 A maioria dos participantes da pesquisa, não tiveram o entendimento do que seria um 

Sistema de busca, afirmando que existe um Sistema de busca. Porém foi perceptível que, 
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quando eles afirmaram que quando precisam pesquisar informações tem facilidade de 

encontrar o Sistema de Busca, se referiam à recuperação de informações. 

 

7.1.2.5.3  Sistema de Navegação 

 

 O Sistema de navegação, refere-se a possibilitar a devida localização do usuário na sua 

estrutura informacional, para que o mesmo consiga concretizar seus objetivos informacionais. 

 Percebeu-se que o usuário da Intranet estudada durante a navegação entre os itens 

existentes tem a consciência da sua localização, logo constata-se que ele não apresenta 

dificuldades percebidas  quanto à navegação. 

 Por apresentar uma única página, essa Intranet não se configura como complexa, 

facilitando a utilização por parte dos colaboradores da Creduni JP. 

 

7.1.2.5.4  Sistema de Rotulação 

 

 A rotulação corresponde a maneira de representação, através de signos. Ela deve ser 

tratada como uma das prioridades na estruturação de uma página web, porque realiza a 

comunicação entre a mesma e o usuário, transmitindo a mensagem para quem a utiliza. 

 A partir de coleta de dados, percebeu-se que os rótulos textuais presentes na Intranet, 

não se configuram como uma barreira para o usuário durante a navegação, pois a mesma 

apresenta  termos familiares para quem a utiliza. 

 Um dos respondentes do questionário, fez a seguinte sugestão: “Utilizar ícones para 

identificar os sistemas disponíveis.” Ao substituir rótulos textuais por ícones, pode gerar uma 

economia de espaço na interface. 

A Arquitetura da Informação se complementa com a Usabilidade, por ter como 

objetivo que os usuários possam encontrar informações que lhes sejam relevantes, ou seja, um 

sistema estruturado permite ao usuário uma boa usabilidade. 

 

7.2 USABILIDADE DA INTRANET DA CREDUNI JOÃO PESSOA 

 

 Esta seção apresenta os resultados da pesquisa referente ao estudo da Usabilidade da 

Intranet da Creduni JP. Busca-se nesta etapa responder aos propósitos desta pesquisa a partir 

da utilização de dois métodos: analítico (avaliação heurística) e teste de usabilidade 

(questionário).  
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7.2.1 Avaliação heurística 

 

A partir da utilização da Avaliação Heurística foi possível realizar uma análise da 

Intranet da Creduni JP, enumerando e discutindo os problemas encontrados, com base nas 

heurísticas que não foram consideradas ou não estejam adequadamente implementadas. A 

partir do conhecimento da identificação das barreiras de acesso, foi possível traçar possíveis 

soluções de melhoria, que possibilitem uma melhor qualidade da usabilidade.  

A autora exerceu a função de avaliadora, justificando-se pelo fato da mesma ter um 

conhecimento aprofundado sobre a rede interna (Intranet), sendo usuária, além de 

desenvolver seus estudos na presente temática. A participação de outros avaliadores se faz 

desnecessário, tendo em vista, que uma Intranet é uma estrutura bastante simples de ser 

inspecionada. 

Para o desenvolvimento deste método, foi realizada uma avaliação minuciosa pautada nas 

heurísticas de Nielsen ( seção 6.1.2) para identificar os principais problemas que prevalecem 

na interface. Tendo em vista, o conhecimento desses problemas e sua interferência na 

usabilidade da interface, foi possível realizar algumas sugestões de melhoria. Seguem abaixo 

as dez heurísticas de Nielsen, conforme o Quadro 10: 

 

Quadro 10 – Heurísticas de Nielsen 

Visibilidade e reconhecimento do estado ou contexto atual do sistema H1 

Compatibilidade com o mundo real H2 

Controle e liberdade do usuário H3 

Consistência e padrões H4 

Prevenção de erros H5 

Reconhecimento ao invés de memorização H6 

Flexibilidade e eficiência H7 

Projeto estético minimalista H8 

Diagnosticar e corrigir erros H9 

Ajuda e documentação H10 

Fonte: Elaborado pela autora (2013). 

 

Através dos dados apreendidos, a autora foi bastante assertiva em mostrar a realidade 

da interface e vislumbrar melhorias, que contribuam de forma significa para um 

melhoramento. 
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Buscando esboçar a aplicação da avaliação heurística, o quadro 11 abaixo apresenta o 

resultado da avaliação heurística utilizada na interface da Intranet da Creduni JP, através da 

demonstração dos problemas identificados, delineados pelas heurísticas não atendidas e 

sugestão de melhoria. 

Quadro 11 – Heurísticas Avaliadas 

PROBLEMA IDENTIFICADO HEURÍSTICA NÃO 

RESPEITADA 

SUGESTÃO DE MELHORIA 

1-Linguagem técnica dos textos H2-Compatibilidade com o 

mundo real 

Termos mais intuitivos e 

explicativos para tornar a 

linguagem mais clara para o 

usuário. 

2-Grande parte do espaço 

informacional da interface 

possui informações que não 

podem ser acessadas pelos 

usuários 

H8-Projeto estético e 

minimalista 

Disponibilizar na interface 

apenas os conteúdos que o 

usuário possa acessar, tornando-

a mais interessante, além de ter 

um melhor aproveita mento do 

espaço. 

3-A barra de rolagem é muito 

extensa para o pouco conteúdo 

H1-Visibilidade e 

reconhecimento do sistema 

Acrescentar mais conteúdo 

4-Inexistência de ícones  H4-Consistência e padrões A substituição dos rótulos 

textuais por não-textuais iria 

melhorar a aparência visual da 

interface, além de economizar o 

espaço utilizado. 

5-Fonte do texto é pequena, 

dificultando a leitura 

H8-Projeto estético e 

minimalista 

Aumentar a fonte utilizada 

6-Pouco espaço é utilizado H8-Projeto estético e 

minimalista 

Disponibilizar mais conteúdo na 

interface de interesse dos 

usuários e aproveitar o restante 

da tela que está em branco. 

7-As cores não são agradáveis H8-Projeto estético e 

minimalista 

Um jogo de cores mais 

condizentes com o design 

 

8-As subseções da Seção 

“Administração”, não 

precisavam estar visíveis para o 

usuário final 

H8-Projeto estético e 

minimalista 

Ocultar esta seção do front-end 

9-A denominação da seção de 

“CREDUNI”, é muito genérica. 

H8-Projeto estético e 

minimalista 

Colocar uma nova 

denominação. 

10-Não existe breadcrumbs, 

dificultando que o usuário 

reconheça sua localização exata 

H1-Visibilidade e 

reconhecimento do estado ou 

contexto atual do sistema 

Incluir “migalhas de pão”  
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11-Não existe a opção de 

reverter o estado atual. 

H3-Controle e liberdade do 

usuário 

Incluir a opção de busca e 

janelas adicionais para o usuário 

reverter algum acesso 

indesejado. 

12-Algumas sub-seções 

possuem uma denominação de 

difícil entendimento 

H5-Prevenção de erros Renomear algumas sub-seções, 

como por exemplo: Conv. Ric. 

13-As sub-seções são 

extremamente específicas, não 

remetendo a uma idéia clara e 

lógica. 

H6-Reconhecimento ao invés 

de memorização. 

Utilizar termos mais intuitivos e 

de fácil compreensão. 

14-Falta de atalhos na interface H7-Flexibilidade e eficiência de 

uso 

Criar atalhos para a navegação 

15-As mensagens de erro não 

indicam uma solução para 

resolver os problemas. 

H9-Diagnosticar e corrigir erros Disponibilizar mensagens de 

erro mais explicativas. 

16-Não possui a opção de 

“Ajuda” para os usuários. 

H10-Ajuda e documentação Incluir o item “Ajuda”. 

Fonte: Elaborado pela autora (2013). 

 

 A partir dos problemas detectados na interface da Intranet, foram sugeridas possíveis 

soluções de melhoria, como descritas no Quadro 11. Esses problemas notadamente foram os 

mais significativos que podem interferir de forma direta na usabilidade desta ferramenta de 

comunicação. 

 Partindo do exposto, foi possível observar as heurísticas não atendidas.  As heurísticas 

mais desrespeitadas foram: Projeto estético e minimalista e Visibilidade e Reconhecimento do 

estado ou contexto atual do sistema, sendo encontrados problemas, sendo respectivamente: 6 

problemas e 2 problemas.  Nas demais heurísticas, foi bastante nivelado o número de 

problemas encontrados, sendo detectado 1 problema para cada heurística. No Gráfico 12, 

estão distribuídos os problemas de acordo com cada heurística: 
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Gráfico 12 - Distribuição dos problemas detectados a partir das heurísticas 
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Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 Algumas situações foram constatadas, como: itens que já foram desativados, falta de 

atualização da Intranet e conteúdo mais voltado para o desenvolvimento das atividades e não 

de interesse dos usuários, pode ser percebido sérios problemas, conforme pode ser 

demonstrado na Figura 14: 

 

Figura 14 – Disponibilização do conteúdo na página inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Intranet da Creduni 
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Sendo alguns itens existentes desativados, os usuários se deparam com informações 

dispensáveis para o seu uso, que não deveriam estar visíveis para quem a acessa. As Figuras 

15 e 16 exemplificam isso, através da demonstração do acesso nos itens: “Autocred” e 

“Mensagens”. 

 

Figura 15 – Link Autocred 

 

Fonte: Intranet da Creduni 

 

 

Figura 16 – Link Mensagens 

 

Fonte: Intranet da Creduni 

 

A seção “Ceduni”, deveria constar apenas itens que fossem destinados à utilização dos 

usuários(colaboradores), isso de fato não acontece, alguns itens não permitem o acesso e nem  

disponibilizam mensagens de erro mais explicativas, não atendendo a heurística de nº 9. Esta 

situação pode ser demonstrada através das Figuras 17 e 18: 
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Figura 17 – Fichas Creduni JP 

 

Fonte: Intranet da Creduni 

 

 

 

Figura 18 – Fichas Creduni CG 

 

Fonte: Intranet da Creduni 
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 Dessa forma, fica evidente a importância do método da avaliação heurística, mesmo 

que não substitua a participação dos usuários. Contudo, ela possibilita a avaliação global da 

interface a partir da perspectiva de um avaliador, com conhecimento sobre a temática. Sua 

vantagem não se restringe a sua fácil aplicação, mas a oportunidade de uma nova 

contribuição, que proporcione melhorias na interface. 

 

7.2.2 Teste de usabilidade 

 

 Para a adoção de um método empírico é necessário a participação dos usuários, sendo 

essa característica o diferencial do método analítico. Dessa forma, fica evidente a importância 

de um método que possa verificar a opinião dos usuários, a fim de mensurar o desempenho 

dos mesmos em relação ao sistema. 

 Partindo desse pressuposto, optou-se por utilizar esse método na pesquisa, para 

consolidar os caminhos traçados para o desenvolvimento deste trabalho. Dentre os tipos de 

métodos empíricos, foi adotado o que faz a utilização de questionário, por possibilitar 

apreender a opinião e satisfação dos usuários da Intranet da Creduni João Pessoa. Um dos 

requisitos necessários para incorporar esse método é a implementação do sistema, que na 

presente situação, já se encontra implementada. 

 Para aplicação do questionário, foi selecionado uma amostra de 8 usuários, visando 

captar informações a cerca da opinião dos usuários, das suas atitudes e sugestões sobre a 

interface. A amostra escolhida foi determinada pelas circunstâncias da realidade da empresa, 

sendo alguns fatores relevantes, como: rotatividade dos colaboradores, além da 

disponibilidade dos mesmos. 

 As questões de Usabilidade encontram-se na parte de número 3 do questionário. A 

seção de Usabilidade possui: questões abertas, com o objetivo de ter respostas com um grau 

maior de profundidade e questões fechadas, que possibilitam uma comparação entre as 

respostas dos participantes da pesquisa, através de uma Escala de Likert. 

 A maioria das questões fechadas, tratam de aspectos da usabilidade a partir do modelo 

teórico de Nielsen (1993), onde se fez necessário o cálculo das médias aritméticas e 

ponderadas desses aspectos. Cada aspecto no questionário corresponde a uma categoria para 

avaliação, que o identifica quanto ao seu devido grau. Conforme o exposto, buscou-se 

determinar o nível de qualidade da usabilidade da interface da Intranet, partindo da 

perspectiva dos seus usuários. 
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 Houve a orientação dos respondentes sobre a importância da participação e 

contribuição em responder ao questionário. Na seqüência, estão as análises sobre as questões 

da seção “Usabilidade”. 

 

7.2.2.1 Compatibilidade com o mundo real 

 

 Um sistema de informação deve se adequar ao universo do indivíduo que o utiliza, 

seja através de uma linguagem voltada para o usuário, incorporação de um conteúdo mais 

familiar ou da disponibilização de informações estruturadas. 

 A primeira questão da parte referente a Usabilidade abordou o aspecto da 

compatibilidade da interface com a realidade dos usuários, para isso realizou-se medições. 

Com isso, foi calculada a média dos itens para definir uma nota de avaliação, conforme o 

Quadro 12. 

 Partindo de Costa (2008), para tabular os dados coletados da pesquisa, nós adotamos 

as fórmulas a seguir, apresentadas no Quadro 12, para calcular as médias dos itens da seção 

“Usabilidade”. 

Quadro 12 – Médias de usabilidade da Intranet da Creduni JP 

Média do item de aspecto de usabilidade 

 

Miau = {(ΣriP1 x P1) + (ΣriP2 x P2) + (ΣriP3 x P3) + (ΣriP4 x P4) + (ΣriP5 x P5)}/nr 

Significado dos parâmetros: 

 

Miau = Média do item de aspecto de usabilidade 

 

ΣriP = Somatório das respostas do item relativos ao peso (1, 2, 3, 4 ou 5) 

 

P = Peso nos valores 1, 2, 3, 4 ou 5 

 

nr = número total de respostas 

Média do aspecto de usabilidade 

 

Mau = Σ[Miau]/niau 

 

Significado dos parâmetros: 

 

Mau = Média do atributo de usabilidade 

 

Σ[Miau] = Somatório das médias dos itens do atributo de usabilidade 

 

niau = número total de itens do atributo de usabilidade 

 

Fonte: Adaptado de Costa (2008). 
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Posteriormente, depois do cálculo das médias, foram classificadas a partir dos 

parâmetros estabelecidos. Estes parâmetros foram construídos equivalentes à escala de Likert, 

através de pesos, “representando contínuos bipolares, de uma extremidade à outra” (COSTA, 

2008, p. 124). São estabelecidos valores nos cinco intervalos de médias, correspondendo cada 

um deles a um ponto, com variação de 0,0 a 5,0, conforme apresentado no Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Parâmetros de análise análogos à escala de concordância 

 

Critérios de 

concordância 

das respostas 

 

Discordância 

 

Discordância 

Parcial 

 

Neutralidade de 

concordância 

 

Concordância 

parcial 

 

Concordância 

Pesos 1 2 3 4 5 

 

Itens dos 

aspectos de 

usabilidade 

 

Nível 

 

Baixíssimo 

 

 

Nível 

 

Baixo 

 

Nível 

 

regular 

 

Nível 

 

Bom 

 

Nível 

 

Alto 

Intervalos de 

Média 

0,0-1,0 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 

 

Atributos de 

Usabilidade 

 

Nível 

 

Baixíssimo 

 

 

Nível 

 

Baixo 

 

Nível 

 

regular 

 

Nível 

 

Bom 

 

Nível 

 

Alto 

Intervalos de 

Média 

0,0-1,0 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 

Fonte: Adaptado de Costa (2008). 

 

 A definição do Quadro 13 foi adaptado de acordo com as questões existentes no 

questionário, que permite ter a noção da satisfação do usuário respondente, de acordo com o 

somatório dos itens escolhidos. Partindo desde o “nível baixíssimo” até o “nível alto”, 

observando-se sempre a média alcançada. 

 O aspecto em análise alcançou a média geral de 4,3, como resultado; sendo percebido 

como detentor de um alto nível na escala, conforme os parâmetros estabelecidos no Quadro 

13. Em suma, do ponto de vista informacional dos usuários, essa Intranet está em 

consonância com a realidade das rotinas organizacionais desenvolvidas pelos colaboradores. 

 Em seguida, foi realizada a análise dos itens do aspecto “compatibilidade com o 

mundo real”, partindo do nível da média alcançado por cada um deles. Com a média 

individual de cada item, obtém uma média geral do presente aspecto de usabilidade. 
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 O primeiro item que carece de discussão é “o nome dos itens existentes na Intranet da 

Creduni são condizentes com a rotina dos usuários”, onde o mesmo atingiu a média de 4,4. 

Com esse dado temos uma indicação de que, os elementos disponibilizados já foram 

absorvidos e familiarizados pelos indivíduos que a utilizam, tendo uma excelente média. Um 

fato que contribui de forma significativa para que os usuários de um sistema de informação 

possuam uma boa aceitação em relação ao mesmo, é a ausência de outras opções, levando os 

mesmo a se habituarem e se acostumarem.  

 A escassez de informações na interface, talvez facilite a estruturação do conteúdo, 

dando a “falsa impressão” de organização. Porém, para os usuários os termos são bem 

compreendidos e de perceptível relação com as rotinas dos colaboradores. 

 A média tabulada de 4,4 foi alcançada pela elevada incidência de respostas de peso 5, 

como pode ser verificado através do Gráfico 13. Os pesos foram distribuídos ao longo do 

gráfico, correspondendo aos pontos da escala de Likert da seguinte maneira: 

 

1. Discordância; 
2. Discordância parcial; 

3. Neutralidade de concordância; 

4. Concordância parcial; 

5. Concordância. 

 
Gráfico 13 - Incidência das respostas à questão sobre os itens existentes na Intranet da Creduni JP 
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Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 As respostas de peso 5 totaliza 6 usuários, enquanto as de peso 4 e 1, igualaram em 1 

usuário.  

 O segundo e último item “o conteúdo informacional da Intranet da Creduni é 

estruturado e organizado”, atingiu a média de 4,2. Esta média obtida corresponde ao 
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parâmetro que define o presente item como de alto nível de concordância, revelando que as 

informações disponibilizadas estão bem estruturadas e organizadas. Partindo da perspectiva 

dos respondentes, percebe-se uma elevada satisfação com o conteúdo informacional. Essa 

avaliação dos usuários merece algumas colocações, como por exemplo, as fortes críticas na 

seção de “Arquitetura da Informação” por parte dos usuários, quanto ao conteúdo disponível; 

além da interface não seguir nenhum tipo de organização, conforme descrito no item 

“Verificação dos princípios da Arquitetura da Informação”. Isto só torna ainda mais evidente 

que a Arquitetura da Informação e a Usabilidade se complementam. 

 Já verifica-se um declínio do peso neste item, onde a maioria dos usuários (6) optaram 

pelo peso 4, seguido por 2 respondentes, que escolheram o peso 5. O restante dos pesos não 

foram escolhidos.  O Gráfico 14, exemplifica a incidência de respostas no peso 4, com 75% 

das respostas, enquanto o peso 5, totaliza 25% das respostas. 

 

Gráfico 14 - Incidência das respostas à questão sobre o conteúdo informacional da Intranet da Creduni JP 
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Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 Depois dessa avaliação foi realizado o seguinte questionamento: o que deveria possuir 

esta Intranet, para que ela fosse mais condizentes com as reais necessidades dos seus usuários?  

Eis algumas respostas: 

 
“Ter todos os conteúdos dentro de um único ambiente.” (Usuário do setor de Negócios) 

“Deveria possuir informações atualizadas.” (Usuário do setor de Negócios) 

“Aumentar a sua velocidade de acesso, para que se possa ter mais agilidade no dia de trabalho.” 

(Usuário do setor de Negócios) 
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 Algumas respostas contradizem as médias de avaliação dos itens. No item 2 por 

exemplo, a média obtida, foi de 4,2 , em contrapartida a primeira resposta colocada acima, 

indica que existe uma falta de ordenação dos conteúdos da interface, sem seguir uma 

seqüência lógica. 

 Outra fator que merece destaque foram as críticas quanto à falta de atualização do 

conteúdo, indicando que do ponto de vista informacional, esta ferramenta de comunicação, 

não está cumprindo sua função inicial, que no caso seria a de ser uma disseminadora de 

informação. 

 

7.2.2.2 Reconhecimento ao invés de memorização 

 

 Utilizar um sistema de informação (SI), sem ter a necessidade de fazer anotações da 

seqüência de passo a passo do seu uso, é de estrema relevância para um usuário. Um sistema 

deve ser de fácil acesso, intuitivo e disponibilizar instruções para sua navegação. Certos 

usuários acabam memorizando o conteúdo de um SI, em decorrência de inúmeros acessos 

realizados, isso é extremamente negativo, pois ao se estruturar ou editar algumas informações 

da interface, o usuário acaba “se perdendo” na navegação. Um sistema que não é intuitivo, 

acaba gerando desinteresse por parte dos usuários, pois ao não conseguir recuperar a 

informação desejada, ele ficará frustrado. 

 Este aspecto da usabilidade é composto por dois itens que foram avaliados pelos 

respondentes. A partir da análise, foi alcançada a média geral de 4,4, como resultado, 

assumindo um alto nível na escala, conforme os parâmetros determinados no quadro 13. 

Partindo das respostas dos usuários, a interface não é percebida como complexa, mas sim 

como fácil e objetiva na sua estruturação, não demonstrando grandes dificuldades de acesso. 

 Adiante, iremos analisar os dois itens do aspecto “reconhecimento ao invés de 

memorização, a partir do nível da média alcançada por cada um deles. 

 O primeiro item “na Intranet da Creduni a disposição dos itens de menu na lateral 

esquerda facilita o acesso aos recursos mais importantes...” obteve uma nota alta: 4,7. Pelas 

respostas, a colocação dos itens na lateral esquerda é visto como algo positivo para quem 

acessa, além dos links dispostos no início da tela. Como a intranet desta instituição financeira 

assumiu mais um papel de atalho para o acesso dos sistemas utilizados nas atividades, os links 

dos mesmos, estando destacados em um local especifico da tela, favorece a recuperação da 

informação. 
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 A média 4,7, foi decorrente da incidência de respostas de peso 5 (Concordo), com 7 

usuários; sendo seguido por 1 resposta de peso 3 (Não concordo nem discordo). O Gráfico 15 

abaixo, mostra a relação dos pesos da escala de Likert com o número de usuários: 

Gráfico 15 - Incidência das respostas à questão sobre a disposição dos elementos da Intranet da Creduni JP 
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Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 O próximo item  “o tempo necessário para ter um amplo conhecimento do uso desta 

Intranet é reduzido” alcançou uma média de 4,4, um pouco abaixo que a média do item 

anterior. Torna-se evidente o alto nível de concordância, por parte dos usuários em afirmarem 

que o tempo despendido para conhecer essa ferramenta de comunicação é reduzido. Duas 

variáveis podem ser consideradas, como: pouco conteúdo e aglutinação dos itens em parte 

reduzida da tela inicial. 

 A maior incidência de respostas à questão, foram no nível de concordância de peso 5, 

com 4 usuários, seguido de 2 usuários no peso 4 e 2 usuários no peso 3. Isso pode ser 

demonstrado a partir do Gráfico 16, através da relação de pesos, com os usuários da pesquisa: 
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Gráfico 16 - Incidência das respostas à questão sobre o tempo necessário para conhecimento da Intranet 
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Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

  

Após essa avaliação, para captar mais informações dos respondentes, foi feita a 

seguinte pergunta: O que você sugere para melhorar a qualidade da utilização da Intranet? Eis 

uma das respostas dos usuários: 

 

“Atualizar todas as informações, principalmente as do menu do lado esquerdo.” (Usuário do setor de 

Negócios) 

“ Ser mais interativa, possuir sistema de busca...” (Usuário do setor de Controladoria) 

“Atualizar as informações de telefone e ramais da cooperativa...” (Usuário do setor de Controladoria) 

“Aumentar a velocidade do acesso a internet... temos problemas em decorrência da velocidade...” 

(Usuário do setor de Negócios) 

“Melhor aproveitamento de espaço para publicações  e atualizações.” (Usuário do setor de Negócios) 

“Oferecer mais treinamento para utilização dos programas oferecidos na Intranet.”(Usuário do setor 

de Negócios) 

 

 Conforme a Figura 19, pode-se visualizar o “menu esquerdo, com a disposição dos itens, 

mostrando sua organização: 
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Figura 19 – Menu da Intranet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Intranet da Creduni 

 

 Existem alguns fatores que merecem ser discutidos. A média geral desse aspecto, foi 

4,4, indicando uma média de alto nível de concordância, toda via, foram identificadas diversas 

críticas na questão aberta, como reestruturação do menu, falta de interatividade, falta de 

atualização do conteúdo, além da lentidão para acessar. Percebe-se que mesmo sendo 

considerada simples e enxuta,  ela possui inúmeras limitações que acarretam em uma carência 

informacional para quem a utiliza. 

 

7.2.2.3 Sobre o layout da Intranet da Creduni JP 

 

 De acordo com Reis (2007), o layout de uma homepage, deve buscar uma aparência 

simples. A aparência de um sistema de informação é de extrema relevância para o usuário 

final, pois quando avaliamos aspectos como: distribuição de menu, impacto das cores e 

quantidade de informações, percebemos características que interferem na navegação. 

 Um layout planejado, é aquele que possibilita uma boa interação, facilidade de 

manuseio e disponibiliza recursos que otimizam a navegação. Ele deve estar atrelado à 



93 

 

funções do sistema utilizado, beneficiando através de uma estética favorável a recuperação da 

informação. 

 A terceira questão da seção Usabilidade trata o aspecto do layout da Intranet da 

Creduni JP, contendo três itens para serem avaliados pelos respondentes do questionário. A 

média geral obtida foi de 3,9, sendo qualificado com bom nível para as necessidades 

informacionais dos usuários. 

 A seguir, iniciaremos à análise de cada um dos três itens formadores do aspecto em 

questão. Para cada item analisado, será atribuída uma média. 

 O primeiro item “As fontes existentes para o conteúdo estão adequadas”, alcançou a 

média 4,0. A partir dos parâmetros estabelecidos no quadro 13, o presente item apresenta um 

bom nível de concordância. Percebe-se que para os usuários, as fontes que estão na Intranet, 

são satisfatórias para quem a utiliza, não se caracterizando como desfavorável no momento da 

navegação, ou seja, não demonstra ser uma limitação. Um dado relevante em relação a 

presente pesquisa, é que a maioria dos colaboradores da Creduni João Pessoa esta na faixa 

etária entre 25 a 35 anos, o que de certa forma favorece a visualização de telas, visto que com 

o passar dos anos a visão pode causar possíveis limitações.  

 A média 4,0, deve-se a incidência da maioria das respostas possuírem peso 5 

(Concordo),  com 4 usuários, seguido por um empate entre os pesos 2(Discordo parcialmente) 

e 4 (Concordo parcialmente), com 2 usuários cada um. O Gráfico 17 apresenta a distribuição 

das respostas por peso da escala de Likert: 

 

Gráfico 17 - Incidência das respostas à questão sobre a fonte existente  da Intranet 
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Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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 O segundo item “As cores empregadas na interface estão apropriadas”, alcançou a 

média de 4,5, sendo percebido com alto nível de concordância pelos respondentes. Esta 

informação possibilita perceber que as cores existentes na interface satisfazem quem a utiliza. 

 As cores empregadas são as utilizadas na logomarca da Creduni, ou seja é atrelada ao 

marketing utilizado pela instituição financeira. No caso de uma Intranet, o ideal é utilizar 

cores que valorizem a interface e não sejam impactantes. Essa percepção positiva dos usuários 

desta Intranet, em relação as cores, pode ter propriamente relação com o costume de 

visualizar essas cores no ambiente organizacional. 

 O gráfico 18, demonstra que a maior incidência de respostas foi com peso 5 

(Concordo), com usuários, seguida por 2 respostas com peso 3 (Não concordo nem discordo). 

Segue abaixo a distribuição dos pesos por respondente: 

 

Gráfico 18 - Incidência das respostas à questão cores empregadas na interface da Intranet 
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Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

 O último item “A quantidade de informações disponíveis está adequada”, atingiu a 

média de 3,1, sendo considerado como possuidor de um bom nível de concordância. Esse fato 

permite perceber, que as informações existentes, estão em consonância com as expectativas 

dos usuários, podendo até afirmar que as informações disponíveis satisfaçam de certa forma 

as necessidades informacionais. 

 A maior incidência de respostas foi no peso 2 (Discordo parcialmente), com 3 

usuários, seguido por 2 respostas no peso 4( Concordo parcialmente) e por 2 respostas no 

peso 5 (Concordo). O gráfico 19, demonstra a distribuição dos pesos: 
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Gráfico 19 - Incidência das respostas à questão quantidade de informações disponíveis na Intranet 
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Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

 Após essa avaliação, foi realizada a seguinte pergunta: O que você sugere para 

melhorar o layout da Intranet da Creduni JP? Houve várias contribuições por parte dos 

respondentes, como por exemplo: 

 

“a fonte da letra pode ser maior, as cores mais fortes, pode existir um filtro de informação.” (Usuário 

do setor de Negócios) 

“...utilizar a ícones para melhorar...” (Usuário do setor de Negócios) 

“utilizar melhor o espaço e torná-lo mais interativo com imagens.” (Usuário do setor de Controladoria) 

 

 Percebe-se uma divergência quanto às respostas, pois no primeiro item a média 

alcançada foi 4,0, indicando um bom nível de satisfação, porém existiram várias críticas 

quanto ao tamanho da fonte. 

 A média do item 2, obteve uma média de 4,5, sinalizando um alto nível de satisfação, 

porém houve sugestões no sentido de tornar as cores mais fortes. Quanto ao item 3 que 

alcançou a média de 3,1, indicando um bom nível de satisfação por partes dos respondentes, 

recebeu várias criticas, como por exemplo ampliar as informações disponíveis na interface. 

 

7.2.2.4 Terminologia e as informações da interface 

 

 De acordo com Morville e Rosenfeld (2006), o grande entrave de um sistema de 

informação é não incorporar a linguagem do usuários, e não refletir o pensamento do usuário 

no espaço informacional. Utilizar terminologias difíceis, pode acarretar em  aplicações 

complexas para navegação. É de extrema relevância o papel desempenhado pelo 
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desenvolvedor no momento da construção de um sistema, pois cabe a ele entender os anseios 

dos usuários para incorporar no SI, através se códigos e siglas condizentes com o usuário 

final. Para uma Intranet apresentar uma boa usabilidade, deve conter uma terminologia 

apropriada. 

 Esse aspecto obteve uma média de 4,4. Isso o determina como detentor de um alto 

nível de satisfação para os atores da pesquisa, sinalizando que é a terminologia utilizada 

permite uma boa leitura dos itens disponíveis na interface da Intranet. 

 A média de 4,4, foi oriunda da maior incidência de respostas  de peso 5 (Concordo), 

com 5 usuários, seguido de 2 respostas de peso 4 (Concordo parcialmente). O gráfico 20, 

apresenta a distribuição das respostas a partir de cada peso: 

 

Gráfico 20 - Incidência das respostas à questão terminologia na Intranet 
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Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 Após essa avaliação, foi realizado o seguinte questionamento: O que você recomenda 

para melhorar esses elementos da interface? Houve algumas  contribuições por parte dos 

respondentes, como por exemplo: 

 

“Talvez colocar os links de acesso, por setores, pois algumas siglas podem ser desconhecidas para 

muitos.” (Usuário do setor de Negócios) 

“Poderia usar terminologias mais lógicas.” (Usuário do setor de Negócios) 
 

 Essas contribuições esboçam uma idéia de reestruturação, onde os termos atuais 

poderiam dar espaço à termos mais lógicos e intuitivos, facilitando o uso da Intranet. Uma 

crítica que desperta a atenção, é existir siglas desconhecidas para alguns usuários. 
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 A seção de “Usabilidade” é encerrada com a seguinte questão: Você acha que essa 

Intranet satisfaz aos seus usuários?  75%  dos respondentes ( 6 usuários) afirmaram que a 

Intranet  satisfaz suas necessidades informacionais; enquanto 25% (2 usuários) afirmaram que 

a Intranet da Creduni João Pessoa não satisfaz sua necessidades. O gráfico 21 demonstra os 

resultados: 

 
Gráfico 21 – Satisfação dos usuários 
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Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

 Um dos respondentes acrescentou: “Ela é utilizada apenas como um atalho para acesso 

aos links mais utilizados e não um canal de comunicação.” Essa opinião esboça um 

pensamento que existe entre alguns usuários, que desejam que a Intranet da Creduni JP 

assuma o papel de instrumento de comunicação, com informações relevantes para os usuários, 

conteúdo atrativo e um perfil mais voltado para os colaboradores. 

 



98 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As transformações ocorridas na sociedade da informação, através da implantação de 

novas tecnologias, acarretaram em profundas mudanças na estrutura empresarial, no perfil do 

colaborador, nas relações de trabalho e na cultura organizacional. Artefatos tecnológicos 

foram disseminados em ambientes corporativos, conduzindo novas práticas de gestão 

pautadas em decisões mais efetivas. 

 Os sistemas de informação ocasionaram um forte impacto no ambiente interno 

empresarial, desencadeando em reações diversas para os envolvidos, que tiveram que 

assimilar novas rotinas.  Dessa forma, surge uma inquietação dos cientistas da informação 

com a conectividade entre usuário e sistemas, e repensando o papel assumido por esse ator na 

concepção dos mesmos. Trilhando os caminhos da Ciência da Informação, surgem a 

Arquitetura da Informação e a Usabilidade como disciplinas, respectivamente  voltadas para  

a organização e estruturação das informações no ambiente web e investigação das variáveis 

que permitem que o usuário satisfaça suas necessidades informacionais e alcance os seus 

objetivos desejados. É nesse processo de sistemas interativos de informação que se insere um 

diálogo permanente entre a AI e Usabilidade para a avaliar a Intranet da Creduni João Pessoa. 

 Uma empresa estrutura-se não apenas em equipamentos, máquinas, recursos 

financeiros e sistemas de informação, mas também em indivíduos, atores esses que interagem, 

trocam saberes e aplicam esforços no desempenho das suas atividades.  

 Neste contexto, os gestores empresariais devem repensar suas praticas tradicionais e 

adotar políticas que possibilitam a inclusão dos sistemas no universo dos colaboradores, 

servindo como um instrumento facilitador da disseminação da informação, dentro do 

ambiente. O planejamento e construção de um sistema de informação deve ser baseado de 

acordo com Nielsen (1993) a cinco fatores: facilidade de aprendizado, eficiência de uso, 

facilidade de memorização, suporte a erros e satisfação para quem utiliza. Além de ser bem 

estruturado  e possuir informações de maneira organizada. 

 Uma Intranet, rede interna de uma empresa, deve estar em consonância com a 

perspectiva do usuário. Os dirigentes corporativos precisam compreender a importância da 

participação dos colaboradores na concepção de uma Intranet, mesmo porque são eles que 

irão utilizá-la nas suas diversas atividades, além da mesma ter a função de canal de 

comunicação, ou seja uma disseminadora de informação. Foi partindo dessa problemática, 

onde a Intranet é de suma importância para os seus usuários na recuperação da informação, 
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que pesquisou-se a Intranet da Creduni JP, a partir dos sistemas da AI e dos princípios da 

Usabilidade. 

 Neste sentido, esta Intranet não tem assumido o papel de difusora da informação, 

basendo-se nos dados coletados dos usuários e pela análise realizada na sua interface a partir 

dos princípios propostos pela Usabilidade e pela AI. 

 Com relação aos objetivos específicos delineados, o primeiro buscou estudar a 

conexão da Arquitetura da Informação com a Usabilidade. Através desse objetivo, verificou-

se que essas disciplinas se comunicam, pois ao passo que a AI pretende juntar os esquemas de 

organização, navegação, rotulação e busca, a Usabilidade objetiva destinar para os usuários 

uma Intranet efetiva, como uma satisfação informacional, ou seja, a Arquitetura da 

Informação esboça e estrutura o sistema para possibilitar que o mesmo tenha uma boa 

Usabilidade. E para possuir uma boa usabilidade, ele deve ser desenhado pelo projetista/ 

desenvolvedor com a participação dos futuros usuários. 

 Buscou-se no segundo objetivo específico, investigar as necessidades dos usuários da 

Intranet da Creduni JP, considerando-se os princípios da Arquitetura da Informação e 

Usabilidade. Percebeu-se que essa Intranet foi construída não tendo as necessárias 

contribuições dos colaboradores, ou seja sem haver um levantamento das reais necessidades, 

além disso, os itens dispostos na interface não possuem uma ordenação apropriada, bem como 

a ausência de recursos interativos. Ela apresenta aspectos positivos, porém algumas 

deficiências em relação aos quatro grandes Sistemas da AI, de acordo com a perspectiva dos 

usuários:  

 

 Sistema de Organização: as informações são estruturadas e disponibilizadas de forma 

simples, ou seja, permite um fácil entendimento para quem a utiliza. Em contrapartida, 

as informações não estão organizadas em um esquema exato, não sendo dispostas em 

categorias lógicas; 

 Sistema de Busca: um sistema de busca em uma Intranet se faz desnecessário, pela sua 

simplicidade, os usuários não identificam dificuldade no momento de recuperar uma 

informação; 

 Sistema de Navegação: o usuário durante a sua navegação tem a consciência da sua 

devida localização, por ser bastante simples, ela não se configura como complexa; 

 Sistema de Rotulação: percebeu-se que os rótulos textuais da interface, não se definem 

como uma limitação para o usuário durante a recuperação da informação, pois possui 
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termos já familiarizados. Em contrapartida, houve a sugestão para substituir os rótulos 

textuais por ícones, a fim de tornar a interface mais interativa. 

 

 Quanto à Usabilidade do ponto de vista dos usuários, existem alguns pontos positivos, 

como: a Intranet apresenta uma linguagem fácil, não apresenta complexidade e a quantidade 

de informações dispostas na interface permitem que os usuários executem suas atividades; e 

alguns pontos negativos, como: falta de atualização do conteúdo, o não aproveitamento do 

espaço, disponibilização de informações restritas ao exercício do cargo e a falta de 

preocupação de tornar a interface mais interativa. 

 O terceiro objetivo específico buscou realizar um estudo de Usabilidade na Intranet da 

Creduni JP.  Este objetivo foi atingido a partir da utilização da avaliação heurística (método 

analítico) e da aplicação do questionário (método empírico). Buscou-se realizar uma análise 

da interface, através das heurísticas de Nielsen(1993) e dos aspectos de eficácia, eficiência e 

satisfação dos usuários. Constatou-se, que algumas deficiências da Intranet, interferem para 

que os objetivos sejam atingidos de acordo com as necessidades e expectativas dos usuários, 

podendo interferir no processo de comunicação dentro do ambiente da Creduni JP. 

 O quarto e último objetivo específico foi sugerir possíveis melhorias na Intranet 

estudada. Os usuários colocaram o que necessita ser incluído na Intranet, ao passo que não 

discordaram daquilo que lhes foram apresentados para avaliar, ou seja, os usuários desta 

pesquisa não criticaram, na verdade eles idealizaram. Percebeu-se que houve uma troca de 

saberes durante a coleta de dados, onde os usuários deram diversas contribuições de melhoria, 

que podem ser incorporadas para melhorar a qualidade dessa Intranet. 

 Neste sentido, é de extrema importância frisar que os dirigentes da Creduni João 

Pessoa não atentaram ainda  para  a qualidade da Intranet, sendo esta percebida apenas como 

um atalho para atividades dos colaboradores, e não como uma canal de comunicação 

empresarial para os usuários.  Com isso, deverá ser repensada, sob o ponto vista do usuário, 

pois nenhuma empresa que vislumbra um constante desenvolvimento, deve prescinde um 

sistema um sistema de informação com funcionalidades e recursos que otimizem a navegação 

de quem o utiliza. 
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Apêndice A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

“ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO E USABILIDADE: AVALIAÇÃO DA 

INTRANET DA CREDUNI JOÃO PESSOA” 

Dissertação de Mestrado – Universidade Federal da Paraíba – João Pessoa - PB 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “Arquitetura da Informação e 

Usabilidade: Avaliação da Intranet da Creduni João Pessoa”, realizada na Creduni João 

Pessoa. Os objetivos da pesquisa são analisar a Intranet da Creduni João Pessoa, seus 

requisitos funcionais e não funcionais, para apoiar a melhor interação com seus usuários, 

considerando-se os princípios da Arquitetura da Informação e Usabilidade.  

A sua participação é muito importante e solicito a sua colaboração no sentido de preencher o 

questionário, voltado para os colaboradores da Creduni JP e que será utilizada única e 

exclusivamente para fins de estudo científico. 

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: 

recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer 

ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos, mais uma vez, ainda que as informações serão 

utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Como: tempo despendido para 

responder ao questionário, podendo ocasionar um possível comprometimento das atividades 

decorrentes do seu cargo; desconforto por parte dos usuários em mencionar possíveis falhas 

na intranet e receio por parte do respondente em sugerir melhorias, devido a um possível risco 

de punição. 



110 

 

Os benefícios esperados são: investigar as necessidades informacionais dos usuários da 

Intranet da Creduni JP e sugerir possíveis melhorias. 

Informamos que o(a) senhor(a) não pagará nem será remunerado por sua participação. 

Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão ressarcidas, 

quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação na pesquisa.  

 

Ao assinar este termo o participante declara:  

 

Diante do exposto fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar 

da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse 

documento. 

 

_____________________________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal  

 

_____________________________________________________  

Assinatura da Testemunha 

Caso o(a) senhor(a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos 

contactar: 

 

Emília Augusta Alves de Sousa através do número (83) 8852-9181 ou por e-mail para o endereço 

emilia.augusta.alves.sousa@gmail.com. 

 

 

Endereço (Setor de Trabalho) – Instituição: Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação – 

Universidade Federal da Paraíba – Avenida Contorno da Cidade Universitária – Castelo Branco – João 

Pessoa – PB – Brasil – CEP: 58051-900 – Telefone: (83) 3216-7483. 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB – Cidade Universitária / Campus I – Bloco Arnaldo 

Tavares, sala 812 – Fone: (83) 3216-7791. 

 

  

 Atenciosamente, 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

mailto:emilia.augusta.alves.sousa@gmail.com
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Obs.: O sujeito da pesquisa ou seu representante e o pesquisador responsável deverão rubricar 

todas as folhas do TCLE apondo suas assinaturas na última página do referido Termo.  
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Apêndice B: Questionário 

 

 

ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO E USABILIDADE: AVALIAÇÃO DA INTRANET 

DA CREDUNI JOÃO PESSOA 

 

Tendo a Intranet um papel relevante dentro do contexto empresarial, seu conteúdo deve ser 

disponibilizado de maneira estruturada, além de assegurar o acesso a todas as informações 

consideradas necessárias para satisfazer as necessidades informacionais dos usuários.  

Esta pesquisa faz parte de um estudo sobre Arquitetura da Informação e Usabilidade, 

avaliando a Intranet  da Creduni JP. Está sendo desenvolvida por uma aluna de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. 

Procuramos, sobretudo, saber sua opinião quanto à interação da intranet da Creduni JP, 

considerando-se os princípios da Arquitetura da Informação e Usabilidade. O questionário 

está dividido em quatro partes:  

 

1) Perfil do usuário;  

2) Intranet da Creduni JP; 

3) Usabilidade; 

4) Arquitetura da Informação. 

 

Não há respostas certas ou erradas em relação a qualquer dos itens. Suas respostas são 

confidenciais, ou seja, os dados de identificação não serão mencionados no relatório da 

pesquisa.  

      

EMÍLIA AUGUSTA ALVES DE SOUSA             MARCKSON ROBERTO FERREIRA DE SOUSA 

Pesquisadora                                                             Orientador   

 

 

PERFIL DO USUÁRIO 

 

 

1. Sexo: 

(   ) Feminino (   ) Masculino      

 

2. Qual é a sua idade? 

(   ) Até 25 anos 

(   ) De 25 a 35 anos 
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(   ) De 36 a 40 anos 

(   ) De 41 a 50 anos 

(   ) Mais de 50 anos 

 

3. Qual é a área da Creduni JP que você exerce suas atividades? 

(   )  Controladoria 

(   )  Negócios 

(   ) Outros ________________ 

 

4. Há quanto tempo você usa sistemas informacionais? 

(   ) Entre 3 a 5 anos 

(   ) Entre 6 a 10 anos 

(   ) Entre  10 a 15 anos 

(   ) Ou mais 
 

 

INTRANET DA CREDUNI JP 

 

 

1. Você utiliza a Intranet da Creduni JP? 

(   )  Sim 

(   )  Não. Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Qual a freqüência que você a utiliza? 

(   ) Diariamente 

(   ) Uma vez a cada semana 

(   ) Duas vezes a cada semana 

(   ) Mais de duas vezes por semana 

 

 

USABILIDADE 

 
A partir  da escala abaixo, avalie os seguintes itens relacionados a Intranet da Creduni JP,  assinalando 

a opção que representa sua opinião: marcando nos quadros a alternativa que mais se adequa a sua 

resposta: 

 

5 Concordo  4 
Concordo 

parcialmente 
3 

Não concordo nem 

discordo 
2 

Discordo 

parcialmente 
1 Discordo  

 

Compatibilidade com o mundo real: o sistema deve estar inserido no 

universo do usuário, utilizando termos familiares, linguagem direcionada 

e disponibilizando as informações de maneira organizada e similar ao 

mundo real. 

 

1 2 3 4 5 

O nome dos itens existentes na Intranet da Creduni são condizentes com 

a rotina dos usuários. 

     

O conteúdo informacional da Intranet da Creduni é estruturado e 

organizado. 
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O que deveria possuir esta Intranet, para que ela fosse mais condizentes com as reais 

necessidades dos seus usuários? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

5 Concordo  4 
Concordo 

parcialmente 
3 

Não concordo nem 

discordo 
2 

Discordo 

parcialmente 
1 Discordo  

 

Reconhecimento ao invés de memorização: reduzir a complexidade 

do sistema, tornando-o mais intuitivo e adicionando instruções de uso 

extremamente visíveis. 

 

1 2 3 4 5 

Na Intranet da Creduni a disposição dos itens de menu na lateral 

esquerda facilita o acesso aos recursos mais importantes. 

Os links destacados no canto superior da interface otimiza o tempo de 

busca. 

     

O tempo necessário para ter um amplo conhecimento do uso desta 

Intranet é reduzido. 

     

 

 

O que você sugere para melhorar a qualidade da utilização da Intranet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

5 Concordo  4 
Concordo 

parcialmente 
3 

Não concordo nem 

discordo 
2 

Discordo 

parcialmente 
1 Discordo  

 

Sobre o layout da Intranet da Creduni JP 

 

1 2 3 4 5 

As fontes existentes para o conteúdo estão adequadas.      

As cores empregadas na interface estão apropriadas.      

A quantidade de informações disponíveis está adequada.      

 

 

O que você sugere para melhorar o layout da Intranet da Creduni JP? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5 Concordo  4 
Concordo 

parcialmente 
3 

Não concordo nem 

discordo 
2 

Discordo 

parcialmente 
1 Discordo  

 

Em relação a terminologia (códigos, siglas, etc) e as informações da 

interface 

 

1 2 3 4 5 

O uso das terminologias é lógica.      

 

 

O que você recomenda para melhorar esses elementos da interface? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

12- Você acha que essa intranet satisfaz aos seus usuários ? 

(  ) Sim 

(  ) Não. Por quê? 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 

 

 

1-  Quando você necessita pesquisar informações na Intranet, você tem facilidade de 

encontrar o sistema de busca? 

( ) Sim 

( ) Não. Por quê? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Em relação às informações existentes na página, elas estão bem organizadas? 

( ) Sim 

( ) Não. Por quê? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3-Você consegue identificar a sua localização dentro da Intranet enquanto navega os itens 

existentes? 

( ) Sim 
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( ) Não. Por quê? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Ao utilizar a Intranet, você sentiu dificuldades? 

( ) Sim. Quais? 

( ) Não.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- Você acha que a Intranet da Creduni JP necessita ser reestruturada? 

( ) Sim. Por quê? 

( ) Não.  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Quais são suas sugestões de melhoria para essa Intranet? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


