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Resumo: Esse trabalho é resultado de uma pesquisa que teve como objetivo analisar a Experiência 

do Usuário de smartphone quando utilizam aplicativos de notícias de dois sites nacionais. Para 

cumprir o propósito os procedimentos utilizados na pesquisa realizada foram: pesquisa bibliográfica 

para fundamentar conceitos inerentes ao trabalho, realização de teste de avaliação de usabilidade e 

administração de questionário para analisar a Experiência do Usuário. Os dados colhidos permitiram 

mensurar que, independente da eficiência no cumprimento das tarefas no teste de usabilidade, a 

experiência teve desempenho pior que a expectativa do usuário em ambos os aplicativos, mesmo no 

que apresentou bom desempenho nas dimensões avaliadas.  
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1. INTRODUÇÃO 

A internet tem grande penetração4 - aproximadamente 60% - na população brasileira; mais 

que o jornal impresso e a revista, meios mais antigos, conforme levantamento da pesquisa Mídia 

Dados 20155. Diferente dos outros meios supracitados, o leitor de notícias na internet não tem apenas 

o papel de leitor, mas também o de distribuidor de conteúdo.  

Os dispositivos para acesso à internet apresentaram mudanças rápidas e significativas, dos 

computadores de mesa (desktops) para os computadores portáteis (notebooks) e, nos últimos anos, 

para tablets e smartphones. A pesquisa Acesso à Internet e à Televisão e Posse de Telefone Móvel 

Celular para Uso Pessoal6, divulgada pelo IBGE em 2016, revelou que entre os domicílios com acesso 

à Internet os smartphones superaram os computadores como meio de acesso - 80,4% dos pesquisados 

tinham acesso por meio de telefone celular; 76,6% por computador, 21,9% por tablet; 4,9% por 

televisão e 0,9% por outros equipamentos eletrônicos (p. 41). 

Os smartphones permitem a interação não por meio dos tradicionais mouse e teclado físico, 

mas por interação gestual, principalmente o toque. Esta mudança, aliada ao tamanho das telas, 

                                                 

1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Ciberjornalismo (CIBERJOR UFMS). Professor da Universidade Católica Dom Bosco 

(UCDB). E–mail: eltontamiozzo@msn.com 
3 Professor e pesquisador da UFMS, coordenador Grupo de Pesquisa em Ciberjornalismo (CIBERJOR UFMS), membro do Grupo de 

Pesquisa em Jornalismo Online (GJOL-UFBA), da Rede de Pesquisa Aplicada Jornalismo e Tecnologias Digitais (JorTec/SBPJor) 

e pesquisador do LAICOM-UAB, Espanha. E-mail: gerson.martins@ufms.br 
4  Quantidade de pessoas ou lares atingidos por um meio. Disponível em 

<http://comercial2.redeglobo.com.br/midiakit/Pages/dicionarioMidia.aspx>. Acesso em jun. 2014 
5  MIDIA DADOS 2015. Disponível em <http://gm.org.br/midia-dados/2015/> Acesso em ago. 2015 
6  Acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal - 2014. IBGE - Coordenação de Trabalho e 

Rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95753.pdf>. Acesso 

em 10 abr. 2016 
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menores que as dos desktops e notebooks, constitui-se de uma das questões dessa mediação, que deve 

buscar proporcionar a melhor experiência para o usuário/leitor, seja na maneira como as 

características do ciberjornalismo são trabalhadas, na disponibilização da informação - incluindo 

questões relacionadas à forma e não apenas ao conteúdo - e nas possibilidades de interação.  

2. EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 

A criação do termo Experiência do Usuário é atribuído ao professor e pesquisador Don 

Normam7 quando este ainda trabalhava na empresa Apple. Em resposta a um e-mail enviado por Peter 

Merholtz (1998)8, Norman afirma que inventou o termo porque acreditava que Interface Humana e 

Usabilidade eram termos limitantes para cobrir todos os aspectos da experiência das pessoas com 

sistemas.  

Goto (2004)9 entende Experiência do Usuário como a percepção geral e abrangente da 

interação que um usuário tem com a empresa, com um produto ou com um serviço. Hekkert (2006) 

explica que o conceito envolve como todo o conjunto de afetos que são provocados pela interação 

entre um usuário e um produto, incluindo o grau com que os sentidos são gratificados (experiência 

estética), os significados atribuídos ao produto (experiência de significado), e os sentimentos e 

emoções que são desencadeados (experiência emocional). 

Hassenzahl (2013, n.p) afirma que Experiência do Usuário “não é sobre um bom design, 

multitoque ou interfaces fantasiosas; trata-se de transcender o aspecto material, é sobre a criação de 

uma experiência através de um dispositivo”10. Roto (2011, p. 4) menciona que o termo é, com 

frequência, “utilizado como sinônimo de Usabilidade, interface de usuário, experiência de interação, 

design de interação, experiência do cliente, ou como um termo genérico que incorpora todas ou muitas 

delas conceitos”.  

Quando se observa o aspecto temporal, fica mais fácil entender os conceitos. Padovani, 

Schlemmer e Scariot (2012) explicam que a Usabilidade considera o momento do uso do sistema, e 

a Experiência do Usuário considera, além do momento do sistema, as expectativas anteriores à 

utilização e as percepções resultantes do uso. Macedo (2014) afirma que a Experiência do Usuário 

pode ser entendida como uma evolução da Usabilidade. 

Existem diversos métodos para avaliar a Experiência do Usuário. Geralmente os instrumentos 

utilizados são classificados por Tipo de Estudo (estudos de campo, estudos em laboratório, estudos 

                                                 

7 Disponível em <http://www.jnd.org/about.html>. Acesso em mai. 2015 
8 MERHOLTZ, Peter. Whither "User Experience"? 1998. Disponível em <http://www.peterme.com/index112498.html>. Acesso 

em mar. 2015 
9 GOTO, Kelly. Brand Value and the User Experience. Digital Web Magazine. 14 de julho de 2004. 

<http://64.13.255.16/articles/brand_value_and_the_user_experience/>. Acesso em out. 2015 
10 User Experience is not about good industrial design, multi-touch, or fancy interfaces. It is about transcending the material. It is 

about creating an experience through a device. Tradução nossa. 

http://64.13.255.16/articles/brand_value_and_the_user_experience/
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on-line, questionário), Fase de Desenvolvimento do Projeto (conceito, protótipos iniciais, protótipos 

funcionais, produtos no mercado), Período da Experiência Estudado (antes da utilização, 

momentâneo, episódicos, longa duração), Tipo de Avaliador (profissional de UX, um usuário por vez, 

grupos de usuário, dupla de usuários), Dados Gerados (quantitativos ou qualitativos) e Aplicações 

(serviços web, software para PC, software para dispositivos móveis, design de hardware).  

Dentre os instrumentos de avaliação da Experiência do Usuário pesquisados, um dos mais 

flexíveis é o AttrakDiff11, que pode ser utilizado tanto em estudos de campo quanto em estudos de 

laboratório, em protótipos funcionais ou produtos que já estão no mercado, produzindo dados 

quantitativos comparáveis.  

Avaliando um usuário por vez, apresenta ainda como vantagens o fato do pesquisador não 

necessitar de muita experiência e nem de equipamentos especiais para aplicação. Busca mensurar 

qualidades percebidas, tanto as pragmáticas quanto as hedônicas, e a atratividade de um produto 

interativo. A Figura 1 ilustra esta relação. 

Figura 1 - AttrakDiff - Expectativas, Avaliação e Consequências da Avaliação 

 

Fonte: AttrakDiff12, tradução nossa. 

                                                 

11 Disponível em <attrakdiff.de/index-en.html>. Acesso em set. 2015 
12 Disponível em <http://attrakdiff.de/sience-en.html>. Acesse mar. 2015 
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O questionário utilizado como instrumento apresenta pares de palavras e usa uma escala com 

diferencial semântico de sete pontos. São 28 pares de palavras com polos opostos como 

“humanizado” e “técnico”, “simples” e “complicado”, entre outros. Busca mensurar qualidades 

percebidas, tanto as pragmáticas quanto as hedônicas, e a atratividade de um produto interativo.  

São avaliadas quatro dimensões: a Qualidade Pragmática (PQ), que descreve a qualidade do 

aplicativo e indica o grau de sucesso que os usuários no atingimento de objetivos; a Qualidade 

Hedônica - Estímulo (HQ-S), que indica até onde o aplicativo apoia as necessidades do usuário em 

termos de originalidade, interesse e estímulo; a Qualidade Hedônica - Identidade (HQ-I), que indica 

o nível de identificação do usuário com o aplicativo e a Atratividade (ATT), que quantifica a 

atratividade do aplicativo, baseando-se na percepção da qualidade. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a pesquisa foram escolhidos dois sites utilizando os critérios número de visitas únicas 

mensais e número de visitas únicas mensais por smartphone. O critério de visitas únicas foi escolhido 

porque se acredita que mais pessoas acessando geram mais experiências diferentes.  

De acordo com o i-MediaPlanner13, os sites de notícia com mais vistas únicas por mês14 no 

Brasil são a Folha de S. Paulo, com cerca de 30 milhões, O Globo, com cerca de 25 milhões e o Extra, 

com cerca de 24,5 milhões. Em acessos realizados por smartphone, Folha de S. Paulo e O Globo 

ficam muito próximos, com cerca de 10 milhões de visitas únicas mensais, o Extra fica um pouco 

atrás, com pouco mais de 9 milhões.  

Os selecionados foram Folha de S. Paulo e O Globo. O aplicativo intitulado O Globo mostra 

uma versão transposta do jornal impresso, e o intitulado O Globo Notícias mostra as notícias do site, 

sendo o último o aplicativo utilizado para a pesquisa.  

Nielsen (2012) afirma que o número ideal de usuários para um teste com aplicativos é de cinco 

pessoas, e que mesmo aumentando o número de participantes a quantidade de problemas de 

Usabilidade encontrados é praticamente a mesma, não valendo a pena investir mais tempo e dinheiro. 

Porém, o autor esclarece que esse número pode sofrer alterações quando se pretende obter 

informações quantitativas, e recomenda que neste caso sejam utilizados pelo menos 20 participantes. 

A AttrakDiff apresenta relatórios com dados quantitativos e, apesar de permitir - como teste - que 

sejam gerados relatórios com menos participantes, a própria ferramenta sugere que amostra utilizada 

seja de pelo menos 20 pessoas.  

O público participante da pesquisa deve refletir, o mais próximo possível, o usuário leitor de 

notícias em smartphone. Para descobrir quem são os leitores foi solicitado a cada veículo selecionado 

                                                 

13  Disponível em <http://ivcbrasil.org.br/allmedias/planner/iMediaPlanner.asp?T=W>. Acesso em nov. 2015 
14 Média dos meses de agosto, setembro e outubro de 2015 
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que enviasse o perfil de seu leitor/usuário. As informações obtidas foram idade, sexo e classe 

socioeconômica. Os veículos utilizam a soma de dois grupos de idades (em anos) do IBGE para 

caracterizar o leitor e, para a pesquisa, foi utilizado o mesmo agrupador. O perfil (média entre os dois 

veículos) dos usuários está disponível na Tabela 1. 

Tabela 1 -  Perfil do usuário/leitor dos veículos 

IDADE (EM ANOS) SEXO CLASSE  

15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55+ M F AB C D/E 

23,5% 33,0% 19,5% 13,0% 9,0% 53,0% 47,0% 75,0% 24,0% 1,0% 

Fonte: Elaboração nossa. 

O convite para participar da pesquisa foi feito on-line por meio de mídias sociais como 

Facebook e Twitter. Participaram da pesquisa, de maneira espontânea, homens e mulheres, com 

idades entre 20 e 56 anos, das classes socioeconômicas A, B1, B2, C1 e C215, totalizando 25 pessoas.  

Como a participação é espontânea, houve uma pequena diferença entre a média do público indicado 

pelos veículos com o público participante.  

Participantes pertencentes aos grupos de idade mais jovens (15 a 24 e 25 a 34) foram os mais 

interessados em serem voluntários para a pesquisa, de acordo com as os dados exibidos na Tabela 2. 

Essa diferença é justificável, pois o grupo participante representa grande parte dos usuários da internet 

no Brasil. De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, 65% dos jovens com idade entre 16 e 

25 anos e 50% dos jovens com idade entre 26 e 35 anos acessam a internet todos os dias. 

Tabela 2 -  Perfil do público participante da pesquisa 

IDADE (EM ANOS) SEXO CLASSE  

15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 Mais de 55 M F AB C D/E 

40,0% 30,0% 10,0% 15,0% 5,0% 55,0% 45,0% 75,0% 25,0% 0,0% 

Fonte: Elaboração nossa 

Para que o perfil dos participantes ficasse o mais próximo possível dos usuários dos 

aplicativos foram descartadas cinco participações. Os participantes considerados na pesquisa foram 

Aline, 25 anos, jornalista; Camila, 20 anos, estudante universitária; Caroline, 22 anos, jornalista; 

Cilineu, 56 anos, auxiliar administrativo; Daniel, 25 anos, jornalista; Edson, 51 anos, cinegrafista; 

Eduardo, 37 anos, professor universitário; Edyelk, 21 anos, jornalista; Haroldo, 46 anos, auxiliar 

administrativo; José, 41 anos, administrador de restaurante; Leonardo, 29 anos, consultor de vendas; 

Letícia, 24 anos, professora do ensino fundamental; Luciane, 31 anos, professora de pós-graduação; 

                                                 

15 Critério de Classificação Econômica Brasil 2015. Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Disponível em 

<http://www.abep.org/Servicos/Download.aspx?id=09&p=cb>. Acesso em out. 2015. 
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Luis, 29 anos, profissional de marketing digital; Mayron, 30 anos, estudante universitário; Nubia, 48 

anos, jornalista; Pietro, 32 anos, analista de sistemas; Thaiany, 24 anos, jornalista; Thailla, 23 anos, 

jornalista; Weslley, 30 anos, analista de tecnologia da informação.  

Os participantes têm, em sua maioria, o hábito de ler notícias pelo celular - 70% dos 

entrevistados afirmaram que acessam aplicativos de notícias pelo menos uma vez por dia. Para a 

pesquisa, um smartphone LG modelo Nexus 5, com o sistema operacional Android 6.0 e conexão 4G 

foi preparado. Apesar de neutralizar a hiper-pessoalidade indicada por Pellanda (2009), um único 

aparelho sendo utilizado por todos os participantes teve como objetivo evitar que percepções 

diferentes tivessem como causa a utilização de equipamentos com sistemas operacionais, tamanho de 

tela e capacidade de processamento diferentes. 

Foi criado um usuário específico para a pesquisa, e o aparelho ficou apenas com os aplicativos 

do próprio sistema operacional, os aplicativos dos sites utilizados na pesquisa e os aplicativos que 

seriam utilizados para compartilhamento de notícias - Facebook, Twitter, Whatsapp e Google Plus. 

Para que a experiência do usuário pudesse ser analisada era necessário que ele utilizasse o 

aplicativo. Essa utilização seguiu os procedimentos de um teste de avaliação de usabilidade. Marinho 

(2012) indica que é um dos testes mais comuns e eficientes e busca verificar como um usuário realiza 

uma série de tarefas reais. Tavares (2011) indica que realizar testes de usabilidade é aprender sobre o 

usuário com o próprio usuário. 

As etapas de um teste, de acordo com Rocha e Baranauskas (2003) são: preparação, 

introdução, teste e sessão final. A aplicação seguiu as recomendações dos autores: a preparação do 

ambiente, dos equipamentos e questionários era feita antes que o participante da pesquisa chegasse, 

na introdução era apresentado ao voluntário o funcionamento da pesquisa, ele lia as instruções e o 

termo de aceite e, se concordasse, assinava o documento. Para o teste o participante respondia 

inicialmente o questionário de perfil e de expectativa de uso dos aplicativos - os questionários eram 

respondidos essa única vez, antes dos usuários começaram a utilizar os aplicativos. Na sessão final 

era respondido o questionário de experiência de uso. 

A sequência de avaliação dos aplicativos e as tarefas a serem realizadas foram todas aleatórias: 

o usuário sorteava o aplicativo - puxando uma das folhas do questionário de experiência de uso 

dispostas sobre a mesa e que continha o nome do aplicativo no topo e, na sequência, sorteava a tarefa 

a ser realizada da mesma maneira, escolhendo uma das folhas sobre a mesa. Ao terminar, sorteava 

uma nova tarefa, até que no cumprimento desse processo fossem realizadas as quatro tarefas no 

mesmo aplicativo.  

As tarefas a serem realizadas envolviam um cenário e um tempo previsto para execução 

(Figura 2), seguindo as indicações de Rocha e Baranauskas (2003). 
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Figura 2 - Tarefas a serem realizadas pelos participantes 

 

Fonte: Elaboração nossa 

Terminado o primeiro aplicativo - sorteio, realização das tarefas, preenchimento do 

questionário - o processo foi repetido com o outro aplicativo. A realização dos testes com os usuários 

ocorreu entre 15 de janeiro e 02 de fevereiro de 2016. 

4. RESULTADOS 

O aplicativo O Globo Notícias tem entre 100 e 500 mil downloads, de acordo com a loja de 

aplicativos Google Play. Apresenta na parte superior da tela uma barra fixa azul, com o menu das 

editorias posicionado à esquerda representado por três linhas horizontas alinhadas verticalmente, a 

marca gráfica do veículo centralizada e o menu de configurações, representado por três pontos 

alinhados verticalmente. A estrutura da capa apresenta a primeira notícia com uma fotografia grande, 

que ocupa toda a extensão lateral da tela, com a editoria e o título da notícia sobre a foto. As notícias 

na sequência seguem a estrutura: foto do lado esquerdo, editoria (em letras maiúsculas) e título do 

lado direito. No rodapé, também de maneira fixa, é exibido um banner de propaganda. A composição 

da tela e o menu com as editorias são apresentados na Figura 3.  

Figura 3 - Telas do aplicativo O Globo Notícias 

     

Fonte: O Globo Notícias. 
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O aplicativo apresenta um número limitado de notícias na capa e nas editorias, e não existe 

uma maneira de ver mais notícias. A exibição das notícias segue a mesma estrutura em todas as 

editorias. A parte azul, fixa no topo, continua. Abaixo tem-se o título da notícia, subtítulo da notícia, 

jornalista responsável, data e hora da publicação e data e hora da atualização, se houver. Na sequência 

é exibida uma foto, se houver. Ao final da notícia o banner fixo que exibe propaganda continua.  

E relação ao cumprimento das tarefas, 85% dos participantes conseguiram cumprir a Tarefa 

1, 80% a Tarefa 2 e 50% a Tarefa 3 no O Globo Notícias. Retirando a tarefa 4, que era navegação 

livre, 71,7% dos participantes conseguiram cumprir as tarefas. É importante lembrar que a ordem da 

exibição das tarefas neste documento não corresponde a ordem de realização pelo participante.  

Três pessoas (15%) não conseguiram cumprir a Tarefa 1. O processo foi similar entre os 

participantes Daniel, Eduardo e Pietro. Os três localizaram com facilidade a editoria Economia, lendo 

o título das notícias. Porém, como o cenário apresentado envolvia os termos “taxa Selic” e “copom”, 

não encontraram notícias relacionadas. Eduardo e Pietro ainda tentaram outra editoria, mas sem uma 

ferramenta que possibilitasse a busca, desistiram rapidamente. 

Quatro pessoas (20%) não conseguiram cumprir a Tarefa 2. Caroline, Haroldo e Luciane 

conseguiram encontrar e selecionar a editoria Saúde. Escolheram e leram uma notícia, mas não 

conseguiram encontrar uma maneira de realizar o compartilhamento. Edson leu as notícias da página 

inicial do aplicativo. Tocou no menu de configurações, na propaganda exibida no rodapé, e demorou 

para localizar o menu com as editorias. Quando encontrou selecionou a opção Últimas, leu os títulos 

das notícias e como nenhuma se relacionava ao assunto a ser procurado, desistiu.  

Os participantes que não cumpriram a Tarefa 3 - Camila, Cilineu, Daniel, Edson, Haroldo, 

José, Mayron, Nubia, Pietro e Thaiany - percorrerem caminhos muito semelhantes. Acessaram 

editorias, leram os títulos, mas não encontraram notícias relacionados ao assunto procurado.  

O aplicativo não dispõe de ferramenta de busca e como exibe um número limitados de notícias 

por editoria, acabavam desistindo. A falta da ferramenta de busca impactou o resultado da realização 

das tarefas quando foi necessário buscar assuntos que não apareciam com frequência nas editorias.  

O aplicativo da Folha de S. Paulo tem entre 100 e 500 mil instalações na Google Play. Mesmo 

quando instalado, o aplicativo trabalha levando o usuário para a versão responsiva do site. Ao acessar 

o aplicativo, na tela inicial (Figura 4), são exibidas opções para habilitar o recebimento de notificações 

e acessar o web app, no topo, e, na sequência, as editorias.  

A opção acessar web app e 1ª página levam para o mesmo local, o endereço 

http://m.folha.uol.com.br/capa.  
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Figura 4 - Telas do aplicativo Folha de S. Paulo 

     

Fonte: Folha de S. Paulo 

E relação ao cumprimento das tarefas, 95% dos participantes conseguiram cumprir a Tarefa 

1, 100% a Tarefa 2 e 80% a Tarefa 3 no O Globo Notícias. Retirando a tarefa 4, que era navegação 

livre, 91,7% dos participantes conseguiram cumprir as tarefas no aplicativo Folha de S. Paulo.  

Uma pessoa (5%) não conseguiu cumprir a Tarefa 1. A participante Nubia procurou 

primeiramente as notícias na página inicial, deslizando para baixo e lendo os títulos das notícias. 

Utilizando a ferramenta disponível no aplicativo, buscou o termo “economia”. A quantidade de 

resultados encontrados na busca não fica visível na tela do smartphone utilizado para a pesquisa, 

sendo necessário deslizar a dela para cima. O aplicativo não apresenta indicativo de rolagem de tela, 

e esse fato atrapalhou a utilizadora, que tocou em “buscar” diversas vezes, acreditando que havia 

algum erro.  

Quatro pessoas (20%) não conseguiram cumprir a Tarefa 3. Os caminhos foram próximos. 

Buscaram informações na primeira página, lendo os títulos das notícias, navegaram pelas editorias e 

buscaram termos como “agenda” e “agenda cultural”, “cultura”, “entretenimento” e “atração 

cultural”. Quando não encontravam a informação, desistiam. 

Em comparação com O Globo Notícias, as tarefas foram cumpridas na Folha de S. Paulo com 

mais facilidade. Mesmo a participante que não tinha cumprido duas tarefas em razão de não conseguir 

utilizar a ferramenta de busca, depois que aprendeu a utilizar a ferramenta cumpriu as outras tarefas.  

4.1. ATTRAKDIFF 

Em relação à Experiência do Usuário, o AttrakDiff trabalha com pares de palavras em um 

diferencial semântico de sete níveis. Tendo o ponto central como 0, os valores posicionados à direita 

são pontuados como 1, 2 e 3, e os valores pontuados à esquerda como -1, -2 e -3. A metodologia 

recomenda atenção para os pontos nas extremidades, pois são questões muito bem resolvidas ou 

críticas. O que se espera é que a maioria dos pontos esteja posicionada à direita da linha divisória, ou 

seja, apresente valores acima de 0 e, sempre que possível, próximos de 3.  

A cor azul aponta os resultados do estudo em relação à expectativa e o laranja em relação à 

experiência de utilização. O que se espera é que a maioria dos pontos do gráfico esteja posicionada à 
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direita da linha divisória - produtos mais pragmáticos, que geram identificação, são estimulantes e 

atrativos para o usuário.  

No aplicativo O Globo Notícias houve diferença entre a linha formada pela ligação dos pontos 

azuis, que representam a expectativa, e laranja, que representam a experiência. Apesar da maioria dos 

pontos estarem situados à direita da linha central, o Gráfico 1 demonstra que a dimensão Qualidade 

Hedônica - Estímulo (HQ-S) merece atenção, pois seis, dos sete pontos avaliados, estão localizados 

à esquerda ou próximos da linha central do gráfico. O aplicativo foi percebido como convencional, 

cauteloso, conservador e comum. Na dimensão Qualidade Pragmática (PQ) também foi percebido 

como técnico. Como positivos foram citados os adjetivos apresentável, agradável e atraente. 

Na Folha de S. Paulo a distância entre as linhas da expectativa e da experiência foi pequena - 

menor que no aplicativo O Globo Notícias - e um dos itens dos pares de palavras (não profissional-

profissional) foi mais bem avaliado na experiência do que na expectativa. O gráfico indica que apenas 

a Qualidade Hedônica - Estímulo (HQ-S) apresentou itens posicionados a esquerda da linha central, 

tendo como expoentes os adjetivos convencional e comum. A percepção de que o aplicativo é claro, 

profissional, elegante, apresentável e bom fica demonstrada no posicionamento dos pares de palavras. 

Gráfico 1 - Pares de palavras 

     

Fonte: AttrakDiff16, tradução nossa. 

                                                 

16 Disponível em <http://attrakdiff.de/sience-en.html>. Acesso em mar. 2016 
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No O Globo Notícias o portfólio de resultados (Gráfico 2) mostra o posicionamento dos 

valores médios das dimensões e a confiabilidade das respostas dos participantes. Os retângulos 

maiores e mais claros são os retângulos de confiança em relação à expectativa (azul) e à Experiência 

do Usuário (laranja). A representação dos valores da Qualidade Hedônica é feita verticalmente, e os 

da Qualidade Pragmática horizontalmente.  

Quanto menor for o retângulo de confiança (maior e mais claro), mais confiáveis são os 

resultados; quando maior o retângulo de confiança, menor será a assertividade a qual região pertence. 

Retângulos de confiança menores significam usuários com opiniões parecidas, retângulos maiores 

usuários com opiniões divergentes. 

A expectativa dos usuários era um aplicativo desejado, com muitas qualidades hedônicas e 

pragmáticas, e o retângulo o azul mais claro, um pouco maior, respostas similares. A experiência 

posicionou os valores médios do aplicativo no quadrante “neutro”, mais deslocado para a direita 

indicando percepção de qualidades pragmáticas (0,46) e hedônicas (0,04), com notas menores do que 

a expectativa que o usuário tinha.  

O retângulo de confiança, que forma um quadrado em razão da proximidade de valores, maior 

na experiência significa aumento de opiniões divergentes tanto na dimensão Qualidade Pragmática 

(PQ), com valor de 0,47, quanto na Qualidade Hedônica (HQ), com valor de 0,48.  

Gráfico 2 - Portfólio de resultados 

         

Fonte: AttrakDiff17, tradução nossa. 

                                                 

17 Disponível em <http://attrakdiff.de/sience-en.html>. Acesso em mar. 2016 
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A expectativa dos usuários para a Folha de S. Paulo também era um aplicativo desejado, com 

muitas qualidades hedônicas e pragmáticas, e o retângulo o azul mais claro, um pouco maior, 

respostas similares.  A experiência posicionou os valores médios do aplicativo entre os quadrantes 

“neutro” e “orientado para tarefa”, indicando percepção de qualidades pragmáticas (0,97) e hedônicas 

(0,87). O posicionamento está próximo do quadrante “desejado”, significando que houve uma boa 

experiência, semelhante com a que os utilizadores indicaram na expectativa (Gráfico 2).  

O retângulo de confiança - que em razão da proximidade de valores também forma um 

quadrado - maior na experiência significa aumento de opiniões divergentes tanto na dimensão 

Qualidade Pragmática (PQ), com valor de 0,47, quanto na Qualidade Hedônica (HQ), com valor de 

0,48.  

O diagrama de valores médios distribui os valores médios atribuídos pelos participantes nas 

dimensões Qualidade Pragmática (PQ), Qualidade Hedônica - Identidade (HQ-I), Qualidade 

Hedônica - Estimulo (HQ-S) e Atrattividade (ATT). Os resultados podem ser vistos no Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Diagrama de valores médios 

     

Fonte: AttrakDiff18, tradução nossa. 

No O Globo Notícias a Qualidade Pragmática (PQ), que indica o grau de sucesso no 

atingimento dos objetivos, obteve pontuação de 0,46 na experiência do usuário. O valor, acima de 0, 

aponta que, de maneira geral, o resultado não é negativo. A Qualidade Hedônica - Identidade (HQ-

I), que apresenta o nível de identificação do leitor com o aplicativo, obteve pontuação 0,72, indicando 

que houve identificação. A Qualidade Hedônica - Estímulo (HQ-S), que mensura se o aplicativo é 

original, interessante e estimulante, obteve pontuação -0,64. O valor indica que o aplicativo não é 

estimulante. A Atratividade (ATT), que indica quanto o aplicativo é atrativo para o usuário, obteve 

                                                 

18 Disponível em <http://attrakdiff.de/sience-en.html>. Acesso em mar. 2016 
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pontuação 0,74. Observando o Gráfico 1 é possível notar que o resultado não foi ruim, com a maioria 

das palavras se posicionando próximo do valor 1.  

As dimensões Qualidade Pragmática e Qualidade Hedônica-Estímulo merecem atenção. A 

Qualidade Pragmática, que indica se o usuário consegue realizar uma tarefa no aplicativo, teve 

desempenho pouco superior a neutralidade, e o desempenho na Qualidade Hedônica-Estímulo pode 

gerar desinteresse pelo aplicativo e troca por outra fonte de informação substituta. 

Na Folha de S. Paulo a Qualidade Pragmática (PQ) obteve pontuação de 0,97. Esse resultado 

indica que o usuário consegue cumprir os objetivos ao utilizar o aplicativo. O único par de palavras 

que ficou sobre a linha central foi técnico-humanizado, mas ele estava posicionado praticamente no 

mesmo local na expectativa do usuário, e é plausível concluir que não há problema. A Qualidade 

Hedônica - Identidade (HQ-I) obteve pontuação 1,69, muito próxima da indicada na expectativa, que 

foi 2,04, como se nota no gráfico. A pontuação indica uma identificação entre o utilizador e o 

aplicativo, e a pequena diferença entre o que era esperado e o que foi percebido na utilização 

demonstra que o aplicativo oferece características valorizadas pelo usuário. A Qualidade Hedônica 

Estímulo (HQ-S) obteve pontuação 0,04. O resultado merece atenção da equipe desenvolvedora, pois 

o pouco estímulo exerce impacto na Atratividade (ATT). 

Com valores positivos nas quatro dimensões avaliadas e com todos os valores médios maiores 

que O Globo Notícias, a Folha de S. Paulo foi percebida como mais atrativa – valor médio de 1,18. 

Apesar da diferença entre a expectativa e a experiência, todos os pares de palavras na dimensão 

Atratividade (ATT) ficaram posicionados a direita da linha central do gráfico, tendo como expoentes 

os adjetivos: claro, conectivo, profissional, elegante, integrador, apresentável, agradável, atraente, 

amigável e bom.  

CONCLUSÃO 

Com a exposição de números que indicam a mudança nos dispositivos de acesso à internet - 

diminuição no desktop e aumento no smartphone - foi possível estabelecer que o ciberjornalismo teve 

que se adequar não somente em relação ao conteúdo jornalístico, mas em questões como forma de 

exibição das informações e interação com o usuário. Além destas adequações, a mudança exigiu 

entender também o envolvimento do usuário com o dispositivo.  

O teste de avaliação de usabilidade demonstrou uma eficiência de mais de 70% no 

cumprimento das tarefas com eficácia nos aplicativos avaliados, mas também indicou pontos 

negativos. O experimento demonstrou a não utilização ou utilização parcial das potencialidades 

oferecidas pelo ciberjornalismo na maioria dos aplicativos. A recuperação de informações por meio 

da utilização da ferramenta de busca foi uma das principais dificuldades encontradas pelos 

voluntários. O Globo Notícias nem oferece a ferramenta.  
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Na análise da Experiência do Usuário foi plausível atrelar o resultado da avaliação de 

usabilidade ao da dimensão Qualidade Pragmática - que indica o sucesso do usuário no cumprimento 

dos objetivos de um aplicativo - da Experiência do Usuário. Os dois aplicativos obtiveram notas 

positivas, apesar de O Globo Notícias ter ficado muito próximo da neutralidade.  

A dimensão Qualidade Hedônica-Estímulo - que indica até onde o aplicativo apoia as 

necessidades do usuário em termos de originalidade, interesse e estímulo - recebeu notas negativas 

no O Globo Notícias e muito próxima da neutralidade na Folha de S. Paulo. Apesar da dimensão 

merecer atenção, pois os resultados apontam aplicativos pouco estimulantes, a outra parte da 

dimensão da Qualidade Hedônica, a Identidade, obteve notas positivas nos dois aplicativos, indicando 

que existe identificação do usuário com o aplicativo. 

Como exposto, a Experiência do Usuário considera não apenas o momento do uso, mas 

experiências anteriores e expectativas, e que o resultado destes fatores anteriores ao uso influencia a 

experiência de uso atual. De uma maneira geral a expectativa do utilizador que participou da pesquisa 

era muito superior aos resultados obtidos na experiência. Mesmo nos resultados positivos obtidos na 

experiência, a diferença entre o obtido e o esperado foi grande.  

Esse resultado não indica, necessariamente, aplicativos ruins. O Globo Notícias e Folha de S. 

Paulo obtiveram pontuações positivas em pelo menos três das quatro dimensões avaliadas e na 

dimensão Atratividade os aplicativos foram considerados atrativos. O que deve ser considerado é que 

a diferença entre a expectativa e a experiência pode gerar frustração no utilizador.  

Os resultados da Folha de S. Paulo servem de indicativo para a relação utilização - experiência 

do usuário. O aplicativo que mais faz uso das características do ciberjornalismo foi o que teve a maior 

percepção da utilização destas características pelos usuários, obteve o maior percentual de 

cumprimento de tarefas e o que gerou a melhor experiência para o usuário. A relação pode ser 

interpretada como um estímulo para proprietários de veículos investirem na utilização das 

características do ciberjornalismo, já que experiências de uso positivas geram consequências 

emocionais - como alegria e satisfação - e comportamentais - como aumento do uso. 
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