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Abstract. The article presents a model to develop new tools that support 
usability tests, helping the systematization of the process analysis. The model 
leads not only to a possible decrease of subjectivity but also to a more 
reflexive view about the process. The systematization is achieved by the 
possibility of handling the description of user-system interaction, favoring the 
search for patterns indicative of behaviors that raise the appraiser’s attention. 
In addition, the article poses a critical discussion about the tools to support 
the usability tests that are already in the market. 

Resumo. Este artigo propõe um modelo para criação de  ferramentas  de 
apoio a testes de usabilidade  que auxiliem a sistematização do processo de 
análise, levando não apenas a uma possível diminuição da subjetividade, mas 
também a uma postura mais reflexiva sobre o processo. A possibilidade de se 
manipular o histórico da interação usuário-sistema permite a sistematização, 
facilitando a busca por padrões indicadores de comportamentos que chamem 
a atenção do avaliador. Além do modelo, este artigo apresenta uma discussão 
crítica sobre as ferramentas existentes no mercado para apoio a testes de 
usabilidade. 

1. Introdução 
Sendo requisito fundamental para a qualidade de um software, a interface necessita de 
ser testada e avaliada. Uma das principais abordagens para a medição da qualidade de 
uma interface é a usabilidade, que enfatiza o esforço demandado pelo usuário ao utilizar 
um software [Nielsen93]. 

 A usabilidade é medida pela aplicação de diferentes métodos e/ou técnicas de 
avaliação sobre a interface em estudo, nas diferentes fases de seu ciclo de 
desenvolvimento. Cada método e/ou técnica de avaliação tem um objetivo específico e 
deve ser aplicado(a) de acordo com a fase em que o desenvolvimento do software se 
encontra [Jefries92]. 

 Os métodos de avaliação de usabilidade são classificados  em dois grandes 
grupos e devem ser aplicados de forma combinada. São eles: testes de usabilidade e 
inspeção [Rocha00]. 

 Os métodos de testes de usabilidade são fundamentais, uma vez que pressupõem 
a participação de usuários utilizando uma interface implementada para execução de 
tarefas. A aplicação dos testes de usabilidade, no entanto, apresenta problemas, 



  

merecendo destaque a subjetividade inerente ao próprio processo por requerer a 
observação e o julgamento de especialistas. 

 Realizou-se um trabalho analítico sobre as ferramentas de apoio a testes de 
usabilidade existentes e constatou-se a ineficiência de todas no que tange à minimização 
da subjetividade.  

 Este artigo apresenta um novo modelo para construção de ferramentas de apoio 
a testes de usabilidade cuja principal característica é a sistematização de alguns 
procedimentos na fase de análise das interações usuário-sistema. A sistematização 
concretiza-se ao se poder manipular o histórico da interação usuário-sistema, facilitando 
a busca por padrões reveladores de comportamentos dignos da atenção do avaliador. 
Acredita-se que a sistematização potencializa a redução da subjetividade e possibilita 
aos avaliadores de uma mesma equipe refletir e discutir acerca da subjetividade, 
melhorando o processo de avaliação da interface como um todo. 

2. Fundamentação Teórica 
A avaliação não deve ser vista como uma fase única dentro do processo de design da 
interface e nem como uma atividade  a ser feita somente ao final do processo e se 
houver tempo disponível.  

 A interface deve ser gradativamente avaliada e, a partir dos resultados, 
melhorada. Não existe consenso na utilização de um único método de avaliação que seja 
sempre  eficiente. Diferentes tipos de avaliações usando diferentes métodos são 
necessários durante o ciclo de desenvolvimento do software. [Rocha00]. A avaliação de 
interface possui três objetivos:  

• Avaliar a funcionalidade do sistema, verificando sua adequação aos requisitos 
das tarefas do usuário,  que deve poder executá-las de modo fácil e eficiente; 

• Avaliar o efeito da interface junto ao usuário, ou seja,  a sua usabilidade;  

• Identificar problemas específicos com relação ao design no tocante à 
funcionalidade e à usabilidade, isto é, aspectos do design que  levam a 
resultados inesperados ou causam confusão entre os usuários. São os chamados 
problemas de usabilidade. 

 A aplicação de  testes de usabilidade é o principal meio para avaliar interfaces e 
certamente o mais tradicional, visto que relata experiências reais de problemas durante a 
interação dos usuários com o software. Contudo o recrutamento de usuários reais torna-
se um processo difícil e caro quando se quer uma avaliação evolutiva da interface ao 
longo de seu ciclo de desenvolvimento. Estudos demonstram que muitos problemas 
identificados por métodos de inspeção não são encontrados ao usarem-se métodos de 
testes e vice-versa. Por isso é recomendada a combinação de ambos no processo de 
avaliação.  Métodos de inspeção devem ser usados nos estágios iniciais, onde as idéias 
estão sendo exploradas e a usabilidade sendo avaliada. Os testes devem ser aplicados 
em estágios mais avançados do desenvolvimento da interface. 

 Os testes de usabilidade, embora fundamentais no processo de avaliação da 
interface, têm inúmeros problemas inerentes à sua concepção e aplicação. O principal 
deles é a grande dependência da qualidade técnica e da experiência dos avaliadores, que 



  

são os detentores do conhecimento de diagnóstico. Assim, por estarem baseados em 
diagnósticos de especialistas, os testes de usabilidade  são extremamente subjetivos. 

 A ausência de uma sistemática na fase de análise das interações usuário-sistema 
evidencia a vulnerabilidade dos testes de usabilidade quanto à  subjetividade, visto que 
os resultados podem variar largamente quando avaliadores diferentes analisam a mesma 
interface. 

 Freqüentemente, gerentes de projeto deixam de realizar testes de usabilidade 
alegando falta de tempo, de recursos humanos e financeiros e dificuldade técnica para 
sua realização. O tempo demandado pelos testes é de fato grande, devido a todas as 
etapas necessárias ao seu bom funcionamento. Dependendo da complexidade do 
software e/ou de sua interface, os testes podem contemplar várias sessões, tendo cada 
uma de uma a três horas [Rocha00]. Os recursos humanos necessários envolvem 
usuários reais e avaliadores. Para garantir o princípio da confiabilidade, os testes devem 
ser realizados com mais de um usuário, o que além de caro é difícil. Para enriquecer o 
diagnóstico final e minimizar o problema da subjetividade deve-se alocar mais de um 
avaliador por teste, acarretando aumento de custo. A dificuldade técnica deve-se à total 
dependência da qualidade dos avaliadores, visto que não há uma ferramenta que apóie 
com eficiência os testes de usabilidade. 

3. Ferramentas de Apoio aos Testes de Usabilidade 
Devido à complexidade na aplicação dos testes de usabilidade e à grande quantidade de 
dados que precisam ser capturados durante a  interação do usuário com o sistema sob 
avaliação, algumas ferramentas foram concebidas com o propósito de apoiar os 
avaliadores na aplicação dos testes. 

3.1. Comparação entre as ferramentas 

 Analisando as ferramentas pesquisadas, identificou-se o logging de software como a 
técnica de coleta de dados mais amplamente utilizada. Consiste em registrar em 
arquivos de forma sistemática e automática, os scripts da interação usuário-sistema 
[Matias00]. Além disso, identificaram-se os modelos de  implementação dessas 
ferramentas apresentados abaixo dentro da seguinte taxonomia:   

• Modelo de Captura: descreve a forma como são capturadas e registradas as 
ações decorrentes da interação do usuário com o sistema sob avaliação. São 
usadas diferentes técnicas, merecendo destaque : 

i) Captura e registro do tempo de acionamento das teclas;  

ii) Captura e registro dos eventos do mouse e teclado; 

iii) Captura e registro das ações de mouse e teclado; 

iv) Captura e registro da freqüência de uso de comandos e objetos da interação; 

v) Captura e armazenamento das imagens da interação. 

• Modelo de Reprodução: descreve como são reproduzidas as interações 
capturadas e varia em função do modelo de captura. Nem todas as ferramentas 
analisadas possuem um modelo de reprodução, a exemplo das ferramentas que 



  

implementam os modelos de captura i e iv acima descritos. Existem, 
basicamente, dois: 

o Modelo SCRIPT: consiste em reproduzir cada diálogo da interação, 
executando um Script sobre os dados capturados, repassando  ao 
avaliador cada cena da interação na ordem precisa em que ocorreram. 
Este modelo de reprodução é utilizado nas ferramentas que implementam 
os modelos de captura ii e iii, acima descritos.  

o Modelo CINEMA: consiste em exibir o ‘filme’ da interação para o 
avaliador, repassando a imagem da interação capturada. Este modelo de 
reprodução é utilizado pelas ferramentas que implementam o modelo de 
captura v, acima descrito. 

• Modelo de Análise: descreve as funcionalidades que devem ser implementadas 
para auxiliar o avaliador na análise das interações homem-computador. 

 Apesar da crescente preocupação quanto à qualidade da interface e do grande 
número de experiências publicadas sobre avaliação de usabilidade, o número das 
ferramentas de suporte a esta atividade ainda é reduzido e a qualidade, baixa, com 
limitadas funcionalidades no que se refere à automação da fase de análise dos registros 
das interações. A tabela 1, abaixo,  ilustra a análise da adequação e performance das 
ferramentas, classificadas de acordo com a taxonomia apresentada acima. 

 
Tabela 1: Ferramentas de Apoio a Testes de Usabilidade 

Ferramenta Modelo de 
Captura 

Modelo   de 
Reprodução

Modelo de Análise Forma de 
Armazenamento 

Limitações 

ScreenCam 

CamCorder 

Captura a 
imagem da 
interação. 

“Cinema” Não implementa 
funcionalidades de 
análise. 

Arquivo de 
imagem 

Inviável a extração 
de dados para  
análise. 

Playback Captura o 
tempo de 
acionamento 
das teclas. 

Não 
reproduz 

Não implementa 
funcionalidades de 
análise. 

Arquivo 
seqüencial 

Resultado 
fornecido  é pouco 
útil.  

Não captura 
eventos de mouse. 

Observer Captura as 
ações de 
Mouse e 
Teclado e 
registra o script 
da interação. 

“Script” Calcula métricas de 
desempenho.  

Exibe listagem dos 
eventos capturados.  

Dispõe de análise 
quantitativa com 
indicadores de 
problemas. 

Arquivo texto ou 
fita de vídeo 

Ferramenta de 
difícil uso.   

Não permite 
manipulação das 
cenas  na 
reprodução. 

USINE 

 

 

 

Captura e 
registra as 
ações do 
usuário. 

Não 
reproduz. 

Compara  ações dos 
usuários com modelo 
de tarefas. 

Arquivo texto As tarefas precisam 
ser cadastradas – 
morosidade. 



  

SPY x SPY 

 

Captura os 
eventos de 
mouse e 
teclado e 
registra o script 
da interação. 

“Script” Possui um 
visualizador não 
muito amigável dos 
dados dos eventos. 

Arquivo texto 

 

Não permite 
manipulação das 
cenas da interação 
na reprodução. 

QC/replay Captura os 
eventos de 
mouse e 
teclado e 
registra o script 
da interação. 

“Script” Não implementa 
funcionalidades de 
análise  

Arquivo texto O Arquivo  pode 
ser editado pelo 
avaliador. 

3.2. Falhas nas Ferramentas como instrumento de apoio 

Ao se analisar  as ferramentas pesquisadas, identificaram-se falhas que as tornam 
vulneráveis quando usadas como instrumentos de apoio a testes de usabilidade. Tais 
falhas tornam oportuna a realização deste trabalho, servindo como incentivo à 
proposição de um novo modelo. A seguir, são especificadas as falhas detectadas, numa 
avaliação genérica das ferramentas analisadas. 

• Constatou-se que a automação do procedimento de análise dos dados capturados 
restringe-se, basicamente, à utilização da técnica de medição de performance. As 
ferramentas calculam as métricas e apresentam-nas aos avaliadores que 
dependem da própria experiência para diagnosticar a interface, baseados em 
números. Segundo Nielsen, testes de usabilidade baseados em medição de 
performance devem considerar um número maior de usuários quando 
comparados aos métodos de testes de usabilidade que se baseiam em análise 
qualitativa dos dados, acarretando maior custo e tempo de análise [Nielsen00]. O 
uso de métricas nada diz sobre o porquê dos fatos, apenas indicam sua 
ocorrência, não sendo suficiente por si só. 

• Em termos de análise qualitativa da interface, as ferramentas não dão grande 
apoio. Algumas delas (Spy x Spy e Observer) oferecem relatórios com a 
seqüência cronológica das ações ou eventos capturados que, na maioria das 
vezes, não possuem um formato útil à análise. 

• Não se identificou em nenhuma ferramenta a possibilidade de comparação das 
interações de diferentes usuários sobre a mesma interface, o que é de extrema 
valia para o diagnóstico global da interface. 

• As ferramentas pesquisadas não permitem que o avaliador manipule as 
interações registradas, filtrando as ações de interesse e separando as sem 
importância para o contexto. Esta funcionalidade seria muito valiosa, pois 
reduziria o número de interações a analisar, excluindo aquelas com ruídos (ações 
sem interesse) que dificultam  a análise e o diagnóstico.  

4. O Modelo Proposto 
As ferramentas que implementarem o modelo proposto terão como requisitos :  

• Possibilitar o cadastramento de dados para a contextualização dos testes;   



  

• Capturar e armazenar os scripts das interações usuário-sistema; 

• Reproduzir as interações capturadas exibindo-as ao avaliador; 

• Permitir ao avaliador identificar e marcar cenas de interesse; 

• Permitir ao avaliador marcar e eliminar cenas sem importância; 

• Identificar e realizar marcação automática de repetições de cenas iguais ou 
semelhantes às previamente marcadas em busca de padrões indicadores de 
comportamentos dignos da atenção do avaliador. 

4.1. Conceituação do Modelo – Uma visão geral 

A Figura 1, abaixo, apresenta um diagrama que mostra a integração dos três sistemas 
que devem compor a ferramenta no modelo proposto: Sistema de Configuração, Sistema 
de Captura e Sistema de Análise. 

 

  
Figura 1. Visão Geral do Modelo 

 O processo de avaliação apoiado pela ferramenta que implementar o modelo 
proposto deve ocorrer em três fases distintas:  

1ª fase : uso do Sistema de Configuração , ilustrado na Figura 1 parte  a 



  

 Antes de se iniciar a primeira sessão, deve-se coletar e cadastrar, através do 
Sistema de Configuração, todos os dados necessários à contextualização do teste a ser 
realizado. 

 O Sistema de Configuração visa a manter a persistência dos dados, atualizando 
tabelas da base BD Configurações e a contribuir para uma prévia organização dos 
mesmos, constituindo-se na base para a utilização dos  sistemas de Captura e Análise. 

2ª fase : uso do Sistema de Captura, ilustrado na Figura 1 parte b 

  Antes de se iniciar cada sessão de teste, o Sistema de Captura deve ser ativado, 
permanecendo residente em memória até sua desativação ao final da sessão.  

 Durante a interação do usuário com o sistema, o Sistema de Captura intercepta 
cada evento de mouse e teclado recebido pelo Sistema Operacional e armazena o script 
da interação (log do usuário) na base  log dos usuários. 

 As interações usuário-sistema são armazenadas sob a forma de scripts, 
permitindo a automação da fase de análise. Através de uma linguagem marcada,  similar 
ao HTML, o avaliador poderá manipular (fase de análise) o script da interação. 

 Vale ressaltar que o Sistema de Captura é dependente do sistema operacional, 
uma vez que varia em função da forma como este trata as mensagens de evento, 
enviadas pelos dispositivos de entrada (mouse e teclado). 

3ª fase : uso do Sistema de Análise, ilustrado na Figura 1 parte c 

 Encerrada a fase de captura, o avaliador pode iniciar a terceira e última fase, em 
que irá analisar os scripts das interações.  

 O Sistema de Análise automatiza o procedimento de análise das interações 
registradas e oferece subsídios ao avaliador para a confecção de um diagnóstico mais 
consistente, permitindo a ele : 

• reproduzir e observar o “filme” da interação usuário-sistema; 

• reproduzir e manipular as cenas do “filme” da interação usuário-sistema, 
podendo 

o marcar cenas relevantes, fazer anotações junto ao log da interação, 
incluindo atribuição de um rótulo (tag) , registro de observações e 
associação com a tarefa do usuário (previamente cadastrada no Sistema 
de Configuração);  

o marcar cenas irrelevantes (ruídos). Toda ação que o avaliador julgar 
irrelevante para o contexto pode ser marcada como ruído e 
desconsiderada em análises futuras, assim reduzindo o número de 
interações e, conseqüentemente, o tempo gasto na análise; 

• solicitar que o Sistema de Análise identifique, exiba e contabilize as ocorrências 
de situações (cenas) iguais ou semelhantes a uma das cenas que foram 
previamente marcadas (consideradas relevantes). Esta funcionalidade além de 
acelerar o processo de análise, visto que organiza as cenas de forma sistemática 
e automática, também contribui para a redução da subjetividade inerente ao 
processo de teste. A busca automática de repetições de cenas e exibição de suas 



  

ocorrências dá subsídios objetivos ao avaliador para validar suas suposições 
(subjetividade) e apresentar um diagnóstico mais preciso. 

• solicitar que o Sistema de Análise armazene na base Padrões de Marcação as 
cenas de interações que denotem padrões de comportamento que mereçam ser 
comparados, em análises futuras, com os registros das interações capturadas em  
sessões de  outros usuários e até mesmo de outros sistemas. Esta funcionalidade 
contribui para uma postura mais reflexiva por parte do avaliador  sobre o 
processo de avaliação, visto que auxilia na criação de uma padronização e 
sistematização da forma como as interações são avaliadas. 

4.2. Sistema de Configuração 

O Sistema de Configuração permite atualizar (incluir, alterar e excluir) cada uma das 
tabelas que compõem a base Configurações. A tabela 2, abaixo, relaciona-as. 

 
Tabela 2.  Tabelas da base de dados Configurações 

Tabela Finalidade 

Tempresas Armazenar dados cadastrais das empresas desenvolvedoras dos sistemas. 

Tespec Armazena dados cadastrais dos especialistas em avaliação de interfaces. 

Tsistemas Armazena dados das versões dos sistemas avaliados. 

Ttestes Armazena dados dos testes de usabilidade realizados. 

Tsessões Armazena dados de cada sessão de teste realizada. 

Ttarefas Armazena dados das tarefas a serem avaliadas em cada sessão de teste. 

O cadastramento das tarefas é opcional de forma a não tornar morosa a etapa de 
configurações. Contudo, para sistemas em que a comparação dos scripts registrados 
com o modelo de tarefas seja importante, as tarefas podem ser inseridas na base 
Configurações. 

4.3. Sistema de Captura 

A Figura 2, abaixo, ilustra a composição e o funcionamento do Sistema de Captura, 
evidenciando a integração entre seus módulos. 



  

 
Figura 2.  Especificação do Sistema de Captura. 

 Antes de cada sessão de teste, deve-se informar os parâmetros de captura, a 
saber: sistema sob avaliação, usuário e sessão do teste. Vale ressaltar que os dados de 
parâmetros informados devem ter sido previamente cadastrados através do Sistema de 
Configuração. Após a validação dos mesmos, o Sistema de Captura é iniciado e 
carregado em memória, onde fica residente até sua desativação ao final da sessão.O 
Sistema de Captura é composto de três módulos: 

• Capturar Evento:  simula a função de hook na memória e captura toda 
mensagem de evento do mouse e teclado recebida pelo Sistema Operacional 
durante a interação usuário-sistema;  

• Decodificar Mensagem: identifica e interpreta a mensagem de evento capturada, 
do formato EventMSG, decodificando-a na estrutura de dados CamposMSG 
composta por:  

o Message – tipo de mensagem, que pode ser de [M]ouse ou [T]eclado; 

o ParamL – o valor deste campo varia de acordo com o tipo de mensagem.   

 Se a mensagem vem do [M]ouse, representa a coordenada 
X(linha).  

 Se a mensagem vem do [T]eclado, representa a tecla pressionada; 

o ParamH – o valor deste campo varia de acordo com o tipo de mensagem: 

 se a mensagem vem do [M]ouse, representa a coordenada 
Y(coluna); 

 se a mensagem vem do [T]eclado, o campo fica em branco; 

o Handle – contém o ponteiro para a janela que receberá a mensagem; 

o Time – contém o momento em que a mensagem foi enviada 
(cronômetro); 

• Registrar Log: monta o script da ação geradora do evento (log Modelo) a partir 
da estrutura de dados CamposMSG , armazenando-o na base Log dos Usuários. 



  

4.4. Sistema de Análise 

O Sistema de Análise é composto por dois módulos : 

• Manipulação: responsável pelas funcionalidades de reprodução dos diálogos da 
interação e pela marcação (início e fim) e atribuição de rótulos (tag) tanto das 
cenas de interesse quanto das irrelevantes (ruídos). 

• Marcação Automática: responsável pela funcionalidade mais importante do 
sistema: identificação, no conjunto de interações registradas, das repetições de 
cenas previamente marcadas no Módulo de Manipulação. 

Módulo de Manipulação do Sistema de Análise 

 A Figura 3, abaixo, ilustra o funcionamento do módulo de Manipulação e a 
integração de seus procedimentos. 

 
Figura 3.  Especificação do Módulo de Manipulação do Sistema de Análise. 

 Através da Interface de Manipulação, o avaliador interage com o Módulo de 
Manipulação, informando dados do teste a ser analisado e cada ação de manipulação 
desejada. O módulo de Manipulação é constituído pelos seguintes procedimentos: 

• Controlar Manipulação: controla a execução dos demais procedimentos do 
Módulo de Manipulação. 

• Validar Parâmetros: consulta a base Configurações para validar e buscar os 
dados necessários ao teste, conforme parâmetros (dados do teste) informados 
pelo avaliador. 

• Player: localiza na base Log dos Usuários o registro do log corrente , executa 
seu script de reprodução e exibe a imagem da interação para o avaliador. O 
Player permite ao avaliador repassar cada log da interação, avançando, 
retrocedendo ou paralisado (stop) o “filme” da interação  a qualquer momento. 



  

• Marcar/Desmarcar Cena: executa cada  ação de manipulação possível, através 
de uma linguagem de marcação própria, similar ao HTML, sobre a cena que está 
sendo repassada ao avaliador. Este procedimento acrescenta à base log dos 
usuários os dados da marcação solicitada (log com marcação) e, caso o 
avaliador solicite, armazena na base  Padrões de Marcação os respectivos 
scripts da cena (cena com marcação). 

Módulo de Marcação Automática do Sistema de Análise  

 A Figura 4, abaixo, ilustra o funcionamento do módulo de Marcação Automática 
que compõe o Sistema de Análise. 

 
Figura 4.  Especificação do Módulo de Marcação Automática do Sistema de 

Análise. 

 Através da Interface de Manipulação avaliador interage com o módulo de 
Marcação Automática, informando o teste (dados teste)  e a cena (cena ou tag) que 
deseja fazer a marcação.O Módulo de Marcação Automática é composto pelos seguintes 
procedimentos:  

• Validar Parâmetros: consulta a base Configurações para validar e buscar os 
dados necessários ao teste, conforme parâmetros (dados do teste) informados 
pelo avaliador. 

• Automatizar Marcação: procura e marca as repetições de cenas iguais ou 
semelhantes à Cena ou Tag selecionada pelo avaliador. O procedimento de 
efetivar a marcação automática de cenas consiste em :  

o consultar a base Padrões de Marcação para identificar a seqüência de 
logs (Padrão a Marcar) da cena.  

o consultar a base Log dos Usuários para identificar cada log usuário que 
compõe a cena, comparando a seqüência de ações registradas com a 
seqüência armazenada na base Padrões de Marcação (Padrão a 
Marcar). 



  

o contabilizar cada cena válida e registrar o rótulo (tag) correspondente à 
cena selecionada em cada registro de log que a compõe (cenas com 
marcação), armazenando-as na base Logs com Marcação do Sistema. 

• Exibidor de Ocorrências: apresenta ao avaliador o número de ocorrências, 
iguais ou similares, da cena selecionada (ocorrências). 

5. Conclusões 
 Está sendo implementada uma versão do modelo proposto acoplada à 
metodologia de Prototipação Evolutiva como base para validação  do modelo. O 
protótipo encontra-se em fase avançada de desenvolvimento.  Como o sistema de 
captura é dependente do sistema operacional, as ferramentas terão que ser 
desenvolvidas de acordo com este. O protótipo está sendo desenvolvido para operar em 
sistema operacional da plataforma Windows.  

 Com o protótipo desenvolvido, será realizado um estudo piloto envolvendo dois 
grupos de especialistas em avaliação de interfaces, em que apenas um dos grupos usará 
o protótipo para testar e aferir a usabilidade da interface de um software a ser escolhido.    

 O modelo proposto visa a apoiar testes de usabilidade de sistemas interativos em 
ambiente desktop. Não há intenção de que o modelo sirva de base para o 
desenvolvimento de ferramentas de apoio a testes de sistemas WEB ou Groupware. 

  A principal contribuição do modelo proposto é a possibilidade de redução da  
subjetividade pela sistematização de alguns procedimentos da fase de análise, 
permitindo aos avaliadores terem uma postura mais reflexiva sobre o processo. Somem-
se a isso a redução do tempo e dos custos envolvidos na análise dos dados capturados,  
o auxílio na identificação de problemas comuns a todos os usuários participantes das 
sessões do teste e a não-necessidade do observador, reduzindo o constrangimento dos 
usuários e o custo com o pessoal envolvido.  Por fim, este artigo contribui com uma 
discussão crítica sobre as ferramentas de apoio a testes de usabilidade existentes, 
servindo como referência a trabalhos correlatos. 
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