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Abstract—The aim of this paper is to demonstrate a new 

perspective of interface design. This perspective is of design is 

motivated by a restrict but very frequent group of users, the 

elderly users who demonstrates not to be familiar or very 

difficult to use interfaces and  navigate through them intuitively. 
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I. INTRODUÇÃO 

O design de interfaces, vinculado à experiência de 
usuário, é uma prática importante e essencial, pois se 
relaciona diretamente à capacidade de um sistema de ser 
facilmente utilizado pelo usuário [2]. Como se tornou 
frequente a utilização de tecnologia e sistemas virtuais, é 
relativamente simples desenvolver novas interfaces, pois  
existem padrões de design que seguem o senso comum 
quanto à simbologia, posicionamento de objetos na interface 
e até mesmo padrões para a navegação de páginas, com 
agilidade e objetividade. 

No entanto, o cenário de desenvolvimento de interfaces 
poucas vezes inclui um grupo de usuários que, embora seja 
mais restrito, é caracterizado por sua dificuldade e pouca 
familiaridade em relação ao uso da tecnologia. As pessoas 
idosas fazem parte desse grupo que, muitas vezes, também 
apresentam dificuldades para aprender a utilizar a tecnologia 
[4]. Muitas vezes, essas dificuldades relacionam-se ao fato de 
que a maioria das interfaces são projetadas pensando no 
usuário comum, que apresenta boa familiaridade com 
simbologias, tipografias e navegação de interfaces. 

Com base nisso, desenvolveu-se um trabalho de design de 
interfaces que diferem do padrão de desenvolvimento 
comum. Considerando a expectativa de ajudar idosos, 
provendo acessibilidade, ou qualquer usuário que apresente 
um perfil de pouca familiaridade e dificuldade para utilizar a 
tecnologia, este trabalho propôs o design de interfaces 
acessíveis para um aplicativo que possibilite o envio e o 
recebimento de e-mail.  

II. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para este trabalho envolveu a 

utilização da fase de pré-design, do Modelo da Engenharia de 

Usabilidade [2] e a técnica do Design Participativo (DP) [6], 

Mockups [5] com adaptações para o trabalho com idosos. O 

desenvolvimento foi realizado em três etapas.  

O pré-design, na primeira etapa, possibilitou a 

conceituação da problemática abordada, o entendimento 

sobre o usuário e o seu contexto de trabalho e a definição de 

guidelines [2] para a orientação das próximas etapas. 

Na segunda etapa os desenvolvedores trabalharam, 

individualmente, no desenho dos protótipos de interfaces 

para o aplicativo, de acordo com a especificação adaptada da 

técnica Mockups [5]. 

Na terceira etapa foi realizada a integração dos protótipos 

individuais em um protótipo final de interfaces, também com 

a utilização da técnica adaptada do DP, Mockups [5]. Ao final 

do design dos protótipos, foi realizada a avaliação das 

interfaces por um usuário chave. 

III. PRÉ-DESIGN 

A fase de pré-design, do Modelo da Engenharia de 

Usabilidade possibilita a especificação da conceituação do 

tema a ser abordado no desenvolvimento do sistema de 

software, o conhecimento do usuário envolvido na utilização 

desse sistema, as suas necessidades, a sua experiência no uso 

da tecnologia, entre outros e a especificação dos guidelines 

que devem nortear a fase de design das interfaces e todo o 

processo de desenvolvimento de software [4]. 

A. Conceituação 

O tema trata do problema relacionado à inclusão de 
usuários idosos que desejam utilizar um e-mail e não têm 
nenhuma experiência ou não sentem facilidade para utilizar 
um aplicativo tradicional de e-mail, devido a pouca ou 
nenhuma familiaridade com a tecnologia disponível.  

As interfaces desenvolvidas para o sistema têm uma 
proposta diferenciada, pois não apresentam, diretamente, os 
e-mails que o usuário deseja ver. A interface inicial do 
sistema contém as opções básicas de um e-mail (ler e escrever 
e-mails), a fim de tornar as ações do usuário inexperiente, 
com dificuldade ou nenhuma familiaridade com a tecnologia, 
objetivas e muito intuitivas [3]. 

O desenvolvimento das interfaces leva em consideração 
os aspectos relacionados à acessibilidade para o seu  público-
alvo, como por exemplo, a elaboração de botões e letras 
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grandes, considerando que muitos idosos possuem 
dificuldades visuais. A utilização de áudio (voz) nas 
interfaces é outro recurso que pode prover acessibilidade para 
as pessoas idosas que possuem alguma deficiência visual ou 
motora [4]. 

B. Definição do usuário  
Qualquer indivíduo pode ser um usuário do sistema ou 

usuário chave, visto que o sistema tem como motivação uma 
interação humano-artefato digital completamente intuitiva e 
de fácil aprendizagem. Entre os requisitos do sistema, temos 
a necessidade de utilização de símbolos comuns para o 
usuário idoso, que são intuitivos e do senso comum do 
público idoso [4].  As seguintes características foram 
consideradas para o conhecimento do nosso público-alvo: 

● Idade: Preferencialmente usuários com idade 
superior a 60 anos. 

● Escolaridade: Qualquer escolaridade, desde que o 
usuário saiba ler e escrever. 

● Experiência com o uso de tecnologia: O sistema será 
desenvolvido para pessoas com pouca ou nenhuma 
experiência ou familiaridade com a tecnologia, 
característica comum dos idosos. No entanto, 
também poderá ser usado por pessoas com 
experiência. 

C. Guidelines 

A utilização de guidelines objetiva orientar os 
desenvolvedores na criação do design das interfaces e 
navegação [2]. Por meio da utilização de guidelines, é 
possível dar ênfase às características mais relevantes do 
grupo de usuários que são o nosso público-alvo. A Tabela I 
apresenta os principais guidelines propostos para o 
desenvolvimento dos protótipos.  

TABELA I GUIDELINES 

Guideline Explicação 

Guideline 1 

Falar a língua do usuário 

Exemplo 
O sistema deve possuir uma interface 

intuitiva, objetiva e simplificada 

Justificativa 

O público alvo do sistema é um público que 

não possui familiaridade com a tecnologia 

ou apresenta dificuldade em sua utilização 
e pouca experiência 
 

 

Guideline 2 

Reduzir a carga cognitiva 

Exemplo 

O usuário idoso, com vista cansada, deseja 

enviar um e-mail, para tanto, precisa apenas 

localizar o botão de escrever e enviar e-
mail. 

Justificativa 

Com poucas opções de ação e um design 

bem intuitivo, o usuário terá facilidade em 

memorizar determinados procedimentos e 
aprender ações de maneira independente. 

Para manter a redução de carga cognitiva, o 

usuário deve conseguir realizar a ação 
desejada em até três passos. 

Guideline 3 Criar para o erro 

Exemplo 
A interface não pode ter opções que levam 

a diversas ações e exigem maior grau de 

afinidade com a tecnologia 

Justificativa 

O sistema deve apresentar apenas as opções 

básicas correspondentes as instruções de 

modo a limitar o usuário, assim o mesmo 
fica muito menos propenso a cometer erros 

e não saber como proceder. 

Guideline 4 

Feedback sonoro e visual 

Exemplo 

Quando o usuário acessar a tela principal, 

aparecer uma mensagem em vermelho 

avisando-o que o mesmo tem novos e-mails 
a serem lidos e emitir um beep de alerta 

para indicar que há algo diferente na 

interface. 

Justificativa 

Como o sistema é destinado diretamente 

para pessoas com pouca ou nenhuma 

afinidade com a tecnologia, o feed-back é a 

maneira mais segura de garantir que o 

usuário sabe o que está acontecendo e de 

fazer o mesmo aprender a utilizar a 
interface e lidar com a tecnologia em geral 

Guideline 5 

Ajuda e manutenção 

Exemplo 

O usuário deseja realizar uma ação 
qualquer, como a de repassar um e-mail 

mas não vê esta opção na página principal. 

Logo, o usuário deve ser orientado pelo 
design intuitivo para prosseguir com a ação 

desejada 

Justificativa 

o sistema deve proporcionar opções 
intuitivas e proporcionar ao usuário toda a 

ajuda que ele precisa na User Experience 

oferecida pela interface. No caso do 
exemplo acima, o usuário pouco 

familiarizado, só vai querer repassar um e-

mail depois que estiver lendo e-mails, 
assim ele só vai encontrar esta opção na tela 

do e-mail em questão 
Guidelines de design das interfaces. 

 

IV. DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS INDIVIDUAIS E 

MOCKUPS 

A etapa de desenvolvimento de protótipos individuais 

levou em conta, além dos guidelines, os princípios de 

Nielsen[3] e [2], tal como algumas recomendações de design 

[1].  Esta etapa teve o objetivo de fazer com que cada 

desenvolvedor envolvido criasse protótipos de interface e 

mockups de navegação para o aplicativo de e-mail, sem que 

tivesse alguma influência dos outros desenvolvedores, para 

que, em uma próxima etapa fosse desenvolvido um protótipo 

final que reunisse as melhores ideias e conceitos de cada 

mockup, com o objetivo de maximizar a acessibilidade 

fornecida pelo protótipo.  
A Figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam exemplos de protótipos 

desenvolvidos individualmente.  
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 Fig. 1. Tela principal e escolha de e-mail do protótipo individual 1. 

 

 

 
 Fig. 2. Tela de escrita e leitura de e-mails do protótipo 1. 

 

 

 
 Fig. 3. Tela principal e escolha de e-mail do protótipo individual 2. 

 

 
 Fig. 4. Tela de escrita e leitura de e-mails do protótipo 2. 

A Figuras 1 e 2 pertencem a um mesmo mockup, já as 
Figuras 3 e 4 pertencem a outro. 

 

V. DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO FINAL E 

MOCKUP DE AVALIAÇÃO 

 
O protótipo final, reuniu as ideias consideradas como 

melhores em cada protótipo. Observa-se a utilização de 
símbolos neste protótipo, no entanto são símbolos comuns 
também ao público idoso e trazem um contraste de cores 
proposital para despertar a atenção do usuário. Esse contraste 
é utilizado com cuidado, para não se tornar prejudicial à vista 
do usuário. 

 
 Fig. 1. Tela principal e escolha de e-mail. 
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 Fig. 2. Tela de leitura e escrita de e-mails. 

Destaca-se que, para o protótipo final, houve grande 
esforço para manter o guideline número 2, principalmente em 
relação à necessidade  de possibilitar ao usuário realizar a 
ação em até três passos. 

VI. AVALIAÇÃO 

 A etapa de avaliação teve o objetivo de identificar 

melhorias na usabilidade ou possíveis falhas nas interfaces.  

 Inicialmente, o protótipo final foi avaliado por três 

desenvolvedores, que não fizeram parte do desenvolvimento 

do sistema, com a utilização da técnica de Avaliação 

Heurística. Os problemas identificados foram corrigidos. 

 O usuário-chave, um idoso com 68 anos, realizou a sua 

avaliação da interface e apresentou uma reação positiva ao 

utilizar o aplicativo.  

 A equipe de desenvolvimento pretende prosseguir com a 

avaliação das interfaces, envolvendo um número maior de 

idosos, para garantir que o sistema esteja acessível, 

atendendo aos seus objetivos.  

 

VII. CONCLUSÃO 

 O trabalho desenvolvido, até o momento, apresentou 

resultados positivos em relação ao seu uso pelo público-alvo.  

 O processo da Engenharia de Usabilidade direcionou a 

equipe de desenvolvimento nas atividades a serem realizadas 

de modo eficiente em cada etapa do processo. 
A técnica Mockups possibilitou a identificação de 

aspectos positivos e das melhores ideias, por meio da análise 
de cada protótipo individual.  Por meio da utilização dessa 

técnica e guiados pelos guidelines, a equipe de 
desenvolvedores propôs o protótipo final atendendo aos 
objetivos iniciais relacionados à acessibilidade para 
utilização de um sistema de envio e recebimento de e-mails 
pelo público idoso.  

Por meio da avaliação das interfaces, pudemos concluir 
que o processo proposto para esse desenvolvimento, assim 
como as técnicas utilizadas, foram adequados, pois tanto os 
desenvolvedores avaliadores quanto o idoso, que também 
avaliou as interfaces, conseguiram utilizá-las, sem 
dificuldade, para realizar as ações de envio e de recebimento 
de e-mails, que foi o objetivo desse trabalho.  
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