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Prefácio
Como ainda são escassos no Brasil livros com a temática apresentada nesta obra, é necessário destacar a importância da pesquisa na construção e na consolidação de conceitos que retratam uma realidade ainda
relativamente nova em muitos contextos, especialmente no âmbito da administração pública.
O trabalho de pesquisa desenvolvido por Chevitarese, apresentado
neste livro, retrata a preocupação com as metodologias de avaliação de
portais e o estabelecimento de critérios que possam avaliar portais de governo em suas diferentes perspectivas.
Esta obra traz contribuições importantíssimas para a construção
de canais de interação entre o governo e seus diversos interlocutores, tais
como cidadãos, entidades governamentais, organizações não governamentais, empresas e especialmente fornecedores, que cada vez mais vêm
utilizando os portais de governo como interface para a busca de informações e serviços e para a execução de suas atividades.
A avaliação desses portais possibilita mecanismos de aferição capazes de nortear a construção de governos eletrônicos efetivos no atendimento aos quesitos da boa governança, da prática da transparência pública
e da democracia.
O uso das tecnologias de informação e comunicação na administração pública requer estudos fundamentados na legislação, nos processos
administrativos e em todos os atores envolvidos na execução do serviço,
de forma que as metodologias de avaliação de portais de governo levem em
conta os seus usuários externos. Nesse sentido, a presente obra destaca a
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perspectiva do usuário externo não especialista que interage com o governo por meio de seus portais.
Para tanto, após a construção de uma fundamentação teórica consistente, Chevitarese desenvolve o estudo do caso do portal de compras da
Câmara dos Deputados, que resulta em contribuições significativas para
uma proposta metodológica de avaliação de portais de governo.
Trata-se de uma obra riquíssima em conteúdo, útil tanto para a
academia, na discussão teórica acerca das metodologias de avaliação de
portais de governo, quanto para o desenvolvimento de uma proposta metodológica de avaliação de portais aplicada às compras públicas.
Este livro traduz um trabalho de pesquisa de grande relevância ao
demonstrar o desenvolvimento de estudos em uma temática inerente ao
contexto da sociedade atual, além de refletir a importância de se envolver
o usuário externo na avaliação de portais de governo para a construção
democrática de um governo eletrônico.

Simone Cristina Dufloth
Professora e doutora em ciência da informação

Portais de Governo:
Uma avaliação na Câmara dos Deputados

Introdução
As tecnologias da informação e da comunicação (TIC) sempre influenciaram a evolução da sociedade e, consequentemente, a natureza dos
governos. A imprensa, o rádio e a televisão, por exemplo, revolucionaram
a forma como as pessoas se comunicavam, obtinham informação e transmitiam conhecimento. Ao mesmo passo, eles foram e continuam sendo,
para os governos, meios para informar e para se comunicar com a sociedade, bem como instrumentos de propaganda. Ou seja, historicamente,
conforme texto da Commonwealth (2001) eles envolveram interações sociais, econômicas e políticas, e sempre vêm introduzindo novas formas de
interatividade.
A internet destaca-se dentre as novas tecnologias da informação e
da comunicação (NTIC). Ela pode, por um lado, ser uma ferramenta para
a simplificação da interface entre os diversos segmentos da sociedade e o
governo (e vice-versa) e, por outro, auxiliar no incremento da eficiência do
setor público (FERRER e SANTOS, 2004).
Nesse contexto, o tema “governo eletrônico” vem ganhando, nos
últimos anos, relevância cada vez maior na administração pública e, paralelamente, tem sido objeto de investigação científica com intensidade crescente. Os websites e os portais eletrônicos de governo estão definitivamente inseridos nesse tema, pois constituem a operacionalização da interface
eletrônica virtual entre o governo e a sociedade. Sua avaliação, portanto,
reveste-se de grande importância.
No entanto, como destaca Smith (2001), muitos conjuntos de critérios de avaliação de websites de governo estão disponíveis, mas “relativamente pouco trabalho tem sido feito em como os critérios são aplicados”
(p. 137). Além disso, ainda segundo a revisão bibliográfica empreendida,
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a maior parte dos trabalhos acadêmicos de avaliação de governo eletrônico no contexto brasileiro utiliza somente o método de revisão por especialistas, o qual não envolve usuários comuns nem um contexto real de
interação.
É necessário, portanto, abordar também o problema da perspectiva do usuário, ou melhor, do agente que interage (ou poderia interagir)
com a administração pública por meio de um portal eletrônico. Citando
Nielsen (apud BORJA, 2003, p. 168): “Não é o que você pensa sobre o seu
site que conta, mas sim o que os utilizadores pensam dele”. Nesse sentido,
Quadros, Silva e Hoeschl (2003, p. 2) questionam: “Como descobrir o quão
amigável é a interface com o usuário de um portal de e-gov? Como podemos mensurar o quanto é gasto quando uma determinada informação, ou
serviço de utilidade pública é de difícil localização dentro de um site que
se propõe a ser uma ferramenta de e-gov?”.
Foi com essa motivação que o autor empreendeu uma pesquisa, que
culminou com uma dissertação de mestrado, defendida em 2006 (CHEVITARESE ALVES, 2006). Nela, buscou-se contribuir para o preenchimento
dessa lacuna, ao se mudar o enfoque da avaliação de portais eletrônicos de
governo para um contexto real de uso e sob a ótica do usuário externo. Naquela ocasião, o contexto foi o das compras públicas por meio eletrônico.
Além disso, procurou-se caracterizar os portais eletrônicos como
sistemas de informação interativos. A partir de tal caracterização, o design e a avaliação dos portais podem lançar mão de um vasto e interdisciplinar referencial teórico. Isso é importante, pois, como destacam Skov e
Stage (2003), a web, apesar dos avanços, levou algumas pesquisas um passo
atrás, na medida em que muitos trabalhos parecem ignorar o corpo de
conhecimento e as metodologias que foram estabelecidas através de décadas nas áreas de engenharia de software, interação humano-computador,
engenharia de usabilidade e, mais recentemente, design de interação. No
trabalho citado e neste livro, ao contrário, houve a tentativa de resgatar
todo esse referencial, harmonizá-lo e contextualizá-lo à avaliação de portais eletrônicos de governo.
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Este livro baseia-se na pesquisa realizada, buscando atualizá-la e estendê-la. Em primeiro lugar, atualizá-la porque o tema é cada vez mais importante, na medida em que a presença das NTIC tem se ampliado não só no
governo, mas em toda a sociedade; e não só quantitativamente, mas qualitativamente. As chamadas novas gerações da web (2.0 e 3.0) são fenômenos em
que mudanças na sociedade, nos governos e nas tecnologias se influenciam
mutuamente e potencializam-se por meio de novas formas de interação social – como blogs, microblogs, redes sociais e portais móveis –; organização,
disseminação e recuperação da informação – como ferramentas de busca cada
vez mais poderosas, web semântica –; e pressões por transparência dos governos – com os dados abertos. Além disso, o autor percebeu a oportunidade
de estender o escopo do método originalmente proposto, pois observou que
alguns elementos de avaliação utilizados no estudo de caso não eram adstritos
somente ao contexto das compras públicas e, assim, poderiam ser utilizados
para a investigação de outros portais eletrônicos de governo.
É importante ressaltar que a avaliação de portais eletrônicos de governo tem natureza interdisciplinar. Segundo Hoeschl (apud DONATTI,
2004), o governo eletrônico materializa relação entre duas grandes áreas:
ciências sociais aplicadas e tecnologia. Tal interdisciplinaridade constitui,
ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade de investigação.
Desafio no sentido de padronizar termos, conceitos, visões e perfis profissionais heterogêneos das diferentes disciplinas ligadas às áreas do
conhecimento das ciências sociais aplicadas e da tecnologia. Essa heterogeneidade pode dificultar a padronização de uma terminologia e um referencial teórico comuns e, desse modo, afetar a comunicação.
Oportunidade devido a possibilidade de tentar convergir modelos,
métodos e técnicas de avaliação oriundas de disciplinas pertencentes às
áreas do conhecimento citadas, tais como a ciência da informação, a ciência da computação, a interação humano-computador, o design centrado
no usuário, dentre outras.
A partir do problema, do tema e da delimitação do tema de pesquisa, os objetivos principais deste trabalho foram: (1) apresentar uma
fundamentação teórica para avaliação de portais eletrônicos de governo,
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sob uma ótica interdisciplinar, conforme discutido; (2) propor elementos
gerais comuns para método de avaliação de portais eletrônicos de governo
na perspectiva do usuário externo não especialista.
O presente trabalho foi estruturado em duas partes. A primeira corresponde aos referenciais teóricos sobre governo eletrônico e avaliação de sistemas interativos, discutidos, respectivamente,
nos capítulos 1 e 2. Ambos foram construídos a partir da dissertação
mencionada (CHEVITARESE ALVES, 2006), mas foram devidamente
atualizados com novas contribuições trazidas da literatura recente. O
capítulo 1 apresenta conceitos básicos associados ao tema governo eletrônico, associando-os a questões importantes e atuais concernentes
à administração pública, como transparência, accountability e governança. O capítulo 2 apresenta uma síntese dos paradigmas, métodos
e técnicas de avaliação de sistemas interativos contextualizados à internet e à web, a partir da contribuição de diversas disciplinas. Esses
dois capítulos, de natureza mais teórica, foram escritos de forma a
permitir uma leitura autônoma em relação ao restante da obra, de caráter aplicado.
A segunda parte inicia-se com o capítulo 3, no qual é discutido
brevemente alguns aspectos metodológicos e relatado o estudo de caso
original, cujo objeto foi o portal de compras da Câmara dos Deputados.
Finalmente, seguem-se as considerações finais, nas quais os resultados do
estudo de caso são discutidos, assim como as dificuldades e potencialidades dos paradigmas, métodos e técnicas de avaliação utilizados. A partir
daí, são sugeridos alguns elementos comuns de avaliação centrada no usuário externo que, em tese, podem ser aplicados a outros tipos de portais
eletrônicos de governo.

Capítulo 1

Portais de Governo:
Uma avaliação na Câmara dos Deputados

Governo Eletrônico: conceitos,
modelos e contexto brasileiro

1.1

Conceitos e Modelos Descritivos de
Governo Eletrônico

Segundo Galindo, Marco e Calleja (2009), a origem do governo
eletrônico (e-government) remonta a 1993, nos Estados Unidos, quando
o governo lançou a “Iniciativa de Infraestrutura da Informação Nacional”
(National Information Infrastructure Initiative). O objetivo desse programa era incentivar a indústria de equipamentos de tecnologia da informação e, com isso, contribuir para uma revolução informacional que mudaria
o estilo de vida, as formas de trabalho e a interação entre as pessoas, além
de construir uma plataforma tecnológica “na qual indústria, governo e
universidades integrariam seus sistemas de informação” (p. 29, tradução
livre). No fim do mesmo ano, prosseguem os autores, a Europa encomendou um relatório à Information Society, o qual foi entregue em junho de
1994, sob o título “Europa e a sociedade da informação global. Recomendações ao Conselho Europeu” (Europe and the global information society.
Recommendation to the European Council).
Paralelamente, o desenvolvimento e a extensão das novas tecnologias da informação e da comunicação (NTIC) poderiam ampliar os serviços prestados pelos governos aos cidadãos, com redução de custos e tempo,
o que resultaria em maior eficiência e eficácia. Essas iniciativas seriam um
dos elementos da mudança de paradigma entre o modelo burocrático e o
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modelo gerencial da administração pública, um dos pressupostos da reforma do Estado1 (GRANDE, ARAÚJO e SERNA, 2002; SANTOS e CARDOSO, 2001).
Portanto, pode-se afirmar que, no âmbito sociopolítico, o governo
eletrônico situa-se, por um lado, no contexto da reforma do Estado e, por
outro, no advento da Sociedade da Informação. A necessidade de responder a pressões resultantes da globalização, demandas fiscais, sociedades
em evolução e expectativas dos cidadãos tem gerado um contínuo processo de reforma. Tal processo, no entanto, deveria ir também ao encontro
de uma ampla gama de objetivos da chamada boa governança, buscando
legitimidade, legalidade, transparência, accountability, integridade, efetividade, coerência, participação e consulta (OCDE, 2003).
Ambos os contextos de reforma do Estado e de Sociedade da Informação podem ser considerados interdependentes. Nessa perspectiva, as
novas tecnologias da informação e da comunicação (NTIC) podem desempenhar relevante papel. Para Castells (2000), elas criaram “o potencial
para existência de fluxos de informação bidirecional, tornando possível
que a sociedade civil controle o Estado sobre princípios democráticos, sem
paralisar necessariamente sua efetividade como agência de interesse público” (p. 48). Em outra obra, o autor comenta que esperava-se que a internet
“fosse um instrumento ideal para promover a democracia” (2003, p. 128).
Isso porque ela facilitaria o acesso à informação política, permitindo, em
tese, que cidadãos tivessem um nível de informação semelhante ao de seus
líderes. Castells prossegue afirmando que “com boa vontade do governo,
todos os registros públicos, bem como um amplo espectro de informação
não sigilosa, poderia ser disponibilizado on-line” (p. 128).
De fato a utilização das NTIC, especialmente a internet, vem aumentando significativamente em todas as esferas de governo. O crescimento dessa utilização confunde-se com o próprio crescimento da internet e
ensejou a criação do termo governo eletrônico – o qual pode ser encontrado

1

No contexto brasileiro, vide: BRASIL. Presidência da República – Câmara da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado. Brasília: Presidência da República, 1995.
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na literatura sob as formas e-governo, governo digital, e-government ou,
simplesmente, e-gov.
Do ponto de vista acadêmico, há um crescente interesse pelo tema2.
Áreas como administração pública, comportamento organizacional, ciência da informação e inovação tecnológica estão ampliando seu foco no
estudo da “complexa relação entre tecnologia da informação e governo”
(SCHOLL apud VILELLA, 2003, p. 24). Porém, em que pese o incremento
da pesquisa acadêmica sobre o tema, parece não haver ainda uma definição estabelecida de governo eletrônico. Mas há vários conceitos3, alguns
dos quais apresentados na ilustração 1.1.
Ilustração 1.1: Conceitos de governo eletrônico
Conceito

Fonte

A aplicação da tecnologia da informação, combinada com mudanças nas práticas dos órgãos públicos, para desenvolver operações
de governo mais responsivas, eficientes e transparentes.

Committee on
Computing and
Communications
Research to Enable
Better Use of
Information Technology
in Government, National
Research Council (2002)

O governo eletrônico não se restringe à incorporação de novas tecnologias para
ampliar a capacidade de conexão entre governo e cidadão. As relações dentro
do próprio governo também se reinventam. O governo, nas suas mais diferentes
instâncias, passa a atuar em rede. Cada poder, cada esfera, e seus respectivos
desdobramentos, trabalham como extensões, atuando como nós desta rede
de governo. O advento do e-governo é resultado da aproximação dos nós
entre todos os atores: governo eletrônico, cidadãos, empresas, terceiro setor.

Pomar et al. (2003, p.2)

2

O serviço de referência bibliográfica eletrônica CiteSeer <http://citeseerx.ist.psu.edu> apresenta, com o termos
“e-government”, “e-gov” ou “eGovernment”, 2.405 documentos desde 2005; já o Google Acadêmico <http://scholar.google.
com> lista 18.900 para o mesmo período, apenas em língua inglesa.

3

O dicionário Houaiss (2001) entende “definição” como “significação precisa de; indicação do verdadeiro sentido de”. Já a acepção de “conceito” dada pelo mesmo dicionário é: “compreensão que alguém tem de uma palavra; noção, concepção”. Logo, o
conceito é mais impreciso do que a definição.
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Conceito

Fonte

O governo eletrônico diz respeito ao uso de ferramentas e sistemas
por meio das tecnologias da informação e comunicação para prover serviços públicos melhores aos cidadãos e às empresas.

European Comission
(2008)

O termo governo eletrônico “tem foco no uso das novas tecnologias
de informação e comunicação [...] aplicadas a um amplo arco das funções de governo e, em especial, deste para com a sociedade”.

Ruediger (2002, p. 1)

Otimização contínua da disponibilização de serviços governamentais,
participação do cidadão e governança, a partir da transformação das relações
internas e externas e utilizando-se a tecnologia, a internet e as novas mídias.

Gartner Group
(2000, p. 8)

Uso de novas tecnologias da informação e comunicação, especialmente a internet, como uma ferramenta para melhorar o governo.

OECD (2003, p. 11)

Utilização da internet e da web para ofertar informações e serviços governamentais aos cidadãos.

Nações Unidas e Sociedade Americana para a
Administração Pública
(UN e Aspa, 2002, p. 1)

Fonte: Elaborada pelo autor a partir das fontes citadas.

Constata-se então que há conceitos de amplitudes diversas, os
quais podem ser vistos sob dois eixos: um mais focado na tecnologia e
outro, na abrangência do governo eletrônico em relação à sua interação
com a sociedade. Em relação ao eixo tecnológico, a conceituação das Nações Unidas, por exemplo, restringe as tecnologias do governo eletrônico
à internet e à web. Já a OCDE, ao contrário, diz que o governo eletrônico
pode utilizar quaisquer das novas TIC, semelhantemente à concepção de
Ruediger (2002) e Pomar et al. (2003). Em relação ao eixo da abrangência,
há conceitos nos quais o papel do governo eletrônico é ainda mais amplo,
na medida em que ele impulsiona a transformação do Estado tradicional
para o que Castells (2000) chamou de “Estado-Rede”.
Em outras palavras, as iniciativas de governo eletrônico, em um
contexto democrático, não podem prescindir das dimensões transparência, accountability e governança. Essas reflexões também encontram
amparo no trabalho de Pinho (2008), que defende a ideia de um governo
eletrônico ampliado, o qual “não deve ser visto apenas por meio da disponibilização de serviços on-line mas, também, pela vasta gama de pos-
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sibilidades de interação e participação entre governo e sociedade e pelo
compromisso de transparência” (p. 475).
Nesse ponto, é importante pontuar os conceitos de accountability e
governança para melhor compreensão de sua importância no contexto do
governo eletrônico. Em primeiro lugar, optou-se por manter a expressão
accountability devido à dificuldade de tradução para o português, conforme já identificada por Campos (1999). Esse termo, como nos explica
Akutsu (2002), estabelece uma relação entre duas partes, na qual “a primeira (...) delega responsabilidade para que a segunda proceda à gestão dos
recursos e, ao mesmo tempo, gera a obrigação daquele que administra os
recursos de prestar contas de sua gestão, demonstrando o bom uso desses
recursos” (AKUTSU, 2002, p. 42-43). As partes, no contexto deste trabalho, são o governo e a sociedade. A governança é definida pela Comissão
Europeia (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2001)
como o conjunto de normas, processos e comportamentos que influenciam o exercício do poder, especialmente do ponto de vista da abertura,
participação, responsabilidade, efetividade e consistência. Ela é associada
à “interação entre o setor público e a sociedade, e de como esta se organiza
para a tomada de decisão coletiva, de modo a que sejam providos mecanismos transparentes para que tais decisões se materializem” (UNITED
NATIONS – UN, 2002, p. 52). Logo, dado o exposto, fica clara a estreita
relação entre transparência, accountability e governança.
O conceito do Gartner Group (2000) é coerente com esta visão,
pois entende o governo eletrônico como um processo contínuo de otimização da oferta de serviços, participação do cidadão e governança, a partir
da transformação interna e externa dos relacionamentos, por meio das
TIC. Além disso, este conceito parece o mais adequado ao se tratar de avaliação, pois não há melhoria contínua sem avaliação. Logo, ele é o conceito
adotado neste trabalho.
Para Holmes (apud MARTINS, 2004), os programas de governo eletrônico surgem com os seguintes objetivos: cortar custos e aumentar a eficiência; atender expectativas dos cidadãos e melhorar o relacionamento com
a sociedade; e facilitar o desenvolvimento econômico. De forma análoga,
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Vaz (2001) enumera como elementos centrais do governo eletrônico: a interação entre usuário e governo; as transações digitais diretas (para eliminar
intermediários); o foco no cidadão-usuário; o redesenho de processos; o uso
intensivo das TIC, especialmente a internet; a garantia da impessoalidade
no acesso aos serviços públicos e à informação pública; e a participação e o
controle social dos serviços públicos.
Há, segundo a literatura, diversas formas possíveis de as iniciativas
de governo eletrônico serem estruturadas, a fim de atingir a consecução
desses objetivos. São destacadas aqui duas abordagens: a proposta pela
OCDE (2003) e a sugerida por Backus (2001).
Para a OCDE (2003), o front-office do governo eletrônico refere-se
à informação e aos serviços providos e a interação entre os cidadãos e as
organizações públicas. O back-office, por sua vez, refere-se às operações
internas que suportam os processos-chave e que não são acessíveis ou visíveis ao público geral.
Já Backus (2001), em seu estudo organizado para o IICD (International
Institute for Communication and Development), propõe um modelo centrado
na governança eletrônica (e-governança), composta pelo governo eletrônico
(e-governo) e pela democracia eletrônica (e-democracia). A governança eletrônica seria a aplicação das novas tecnologias da informação e da comunicação
para apoiar a governança. Já a democracia eletrônica é associada aos esforços de ampliação da participação política, através de meios para o cidadão se
conectar uns com os outros e com seus representantes, apoiados pelas novas
tecnologias da informação e da comunicação (HANSARD SOCIETY, 2003).
Além disso, segundo o mesmo modelo, o governo eletrônico também pode
ser visto sob duas perspectivas: interna e externa. A ilustração 1.2 sintetiza o
modelo proposto.
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Ilustração 1.2: Principais grupos de interação na governança
eletrônica
Perspectiva

Grupo de Interação

e-democracia

e-governo

Externa

G2C (interação governo e cidadãos)

X

X

Interna

G2B (interação governo e empresas)

X

G2G (interação governo e governo)

X

Fonte: Traduzido e adaptado de BACKUS, Michiel. E-governance and Developing Countries:
introduction and examples. In: IICD – International Institute for Comunication and
Development. Research Report, n. 3, abr. 2001. Disponível em: http://www.iicd.org/files/
report3.doc. Último acesso em: 2 out. 2011.

Os grupos de interação citados nos modelos descritos – Government
to Citizen (G2C), Government to Business (G2B) e Government to
Government (G2G) – são também denominados dimensões pela literatura.
Simplificadamente, eles envolvem o relacionamento entre os três grupos
principais de atores institucionais: o próprio governo (G de governo ou
government), as instituições externas (B de business) e o cidadão (C de
cidadão ou citizen) (TAKAHASHI, 2000).
Autores como Bimonte (2004), Firjan e IEL (2002) e Zimath e
Hoeschel (2003), dentre outros, classificam as possíveis interações como
tipos de transação do governo eletrônico. No contexto deste trabalho,
considera-se tal classificação redutora. Para começar, salvo os raros casos
de sigilo previstos em lei, as transações efetuadas pela administração pública devem ser transparentes para a população, para atender o princípio
da publicidade. Isso implica, por exemplo, que, em uma transação G2B, o
governo deve prestar contas ao cidadão, diferentemente de uma transação
B2B (Business to Business – ou seja, entre empresas). Nesse caso, o que se
tem é um processo que envolve tanto a interação G2B (a compra de um
bem, por exemplo) quanto a interação G2C (a divulgação de informações
sobre a compra à população).
Já outros autores, como Santos (2002) e Fang (2002), têm incorporado outras dimensões, a fim de tornar mais bem definidas as relações
e interações que podem ocorrer entre o governo e os diversos setores da
sociedade e do próprio governo. Assim sendo, tal taxonomia ampliada
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inclui mais duas dimensões. As interações government to nonprofit
(G2N) se dão entre o governo e as organizações sem fins lucrativos, partidos políticos e organizações sociais, dentre outras de natureza não comercial. Já as interações government to employees (G2E) se estabelecem
entre os órgãos governamentais e seus empregados ou servidores. Isso
pode ser feito, por exemplo, mediante uma intranet que proveja informações para seus empregados.
As classificações proposta por Fang (2002) e Santos (2002) deixam
mais explícitos os tipos de relacionamento entre o governo e os vários setores da sociedade e do próprio governo. Relações comerciais de compra e
venda, por exemplo, são típicas do G2B e não do G2N. Contudo, ela ainda
possui algumas limitações. Por exemplo, o governo pode firmar uma parceria com uma empresa (organização com fins lucrativos) para um projeto
social utilizando a internet. Nesse caso, não se teria uma interação G2B
stricto sensu, ou seja, a interação não seria de natureza comercial, apesar de
envolver uma organização comercial. Um segundo exemplo seria a contratação de uma empresa pública (o Serpro, por exemplo) por um órgão governamental para serviços relacionados à autenticação na web. Mais uma
vez, seria um caso atípico, caracterizado por uma interação G2G, porém
de natureza comercial.
A partir dessas considerações, propõe-se um modelo descritivo
com cinco tipos de interação: G2B, G2G, G2C, G2N e G2E. Cada tipo
corresponde, na verdade, a pares de interação, isto é, interações eletrônicas
nos dois sentidos: [governo → público] e [público → governo].
As interações G2B e B2G (government to business e business to
government) são de natureza comercial entre o governo e qualquer outro
ator institucional (inclusive fundações, empresas públicas e sociedades de
economia mista). Por sua vez, as interações G2G são de natureza governamental entre atores institucionais governamentais (dentro ou fora da
própria esfera – municipal, estadual ou federal – e/ou do próprio poder
– Executivo, Legislativo ou Judiciário). Já as interações G2C e C2G possuem natureza cidadã (informações e serviços ao cidadão, participação do
cidadão na formulação e/ou implementação de políticas públicas, consulta
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pública, dentre outras). As interações G2N e N2G são de natureza social,
política ou cultural com organizações não estatais (com ou sem fins lucrativos). E, finalmente, as interações G2E e E2G são realizadas entre o governo
e seus empregados. O esquema de classificação é apresentado graficamente
na ilustração 1.3.
Ilustração 1.3: Esquema ampliado para modelos descritivos de governo eletrônico

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Fang (2002) e Santos (2002).

Sintetizando o que foi dito nesta seção, adota-se aqui a perspectiva
de Backus (2001), na qual o governo eletrônico é um dos aspectos da governança eletrônica. Ou seja, a governança eletrônica engloba o governo eletrônico, mas vai além dele, incluindo também a dimensão da democracia
eletrônica, que permite ao usuário exercer a cidadania por meio eletrônico:
opinando, criticando, sugerindo ou mesmo colaborando com a construção
de uma política pública.
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1.2

Governo Eletrônico no Contexto
Brasileiro

Na América Latina os processos de reforma do Estado e da administração pública se iniciaram na década de 90. No Brasil, em particular,
esses processos se dão no âmbito da reforma gerencial da administração
pública, que, por sua vez, era parte do Plano Diretor de Reforma do Estado,
instituído em 1995.
Sem entrar no julgamento dos méritos da reforma gerencial, almejava-se, no plano institucional, a “disseminação de conceitos e metodologias voltados à qualidade, à desburocratização e à aplicação de técnicas
de planejamento à gestão das organizações públicas” (FERNANDES, C.,
2004, p. 102-103).
No intuito de disseminar as TIC por parte das administrações públicas, foram criados “programas para a implantação da Sociedade da Informação, [...] por meio de um documento chamado Livro Verde” (TRISTÃO, 2002, p. 1). Tal documento, ainda segundo o autor:
“propõe diretrizes para a estruturação de infraestruturas
de comunicação, regulação, educação e universalização do
acesso ao ambiente digital, bem como para o desenvolvimento de ações governamentais que também promovam
o incremento da sua eficiência e da sua transparência, por
meio do uso intensivo destas tecnologias” (p. 1).

No Brasil, o programa Sociedade da Informação (SocInfo) estruturou-se em sete grandes linhas de ação (TAKAHASHI, 2000): mercado,
trabalho e oportunidades; universalização de serviços para a cidadania;
educação na sociedade da informação; conteúdos e identidade cultural;
governo ao alcance de todos; pesquisa e desenvolvimento, tecnologiaschave e aplicações; infraestrutura avançada e novos serviços.
No que se refere ao governo eletrônico, contemplado principalmente pela linha “governo ao alcance de todos”, as diretrizes oficiais são
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(BRASIL, 2004): “o direito ao acesso aos serviços públicos; o direito à informação; o direito a ser ouvido pelo governo; o direito ao controle social
das ações dos agentes públicos; o direito à participação política”.
A formalização de um programa de governo eletrônico stricto sensu
iniciou-se com a instituição do Comitê Executivo do Governo Eletrônico
(Cege), criado em 18 de outubro de 2000. Tal fato ocorreu de forma articulada com a criação do programa Sociedade da Informação (SocInfo),
coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e com a criação do
Grupo de Trabalho Interministerial de Tecnologia da Informação (GTTI),
em 12 de maio de 2000 (BRASIL, 2000a; CHAHIN et al., 2004).
A partir daí, houve aumento sistemático do investimento do governo federal em tecnologias da informação e da comunicação. Segundo
apuração do Tribunal de Contas da União (TCU), “os gastos identificáveis
em TI executados pela APF [administração pública federal] cresceram de
4,2 a 6,5 bilhões de reais, de 2002 a 2006”. Isso significa um crescimento de
mais de 54%, em apenas quatro anos (BRASIL, 2008?).
Em um primeiro momento, esse investimento refletiu positivamente até mesmo na avaliação internacional da política de governo eletrônico brasileira. No entanto, o país não conseguiu sustentar totalmente
esta posição. Essa queda pode ser demonstrada com base na comparação
relativa obtida pelo Brasil nas cinco avaliações empreendidas pelas Nações
Unidas desde 2003 (UN, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2010), todas baseadas em
um mesmo indicador, denominado e-readiness4. Em 2003, o Brasil ocupava a 21a posição mundial (e a 4a na América do Sul). Em 2004, caiu para
a 24a (mantinha-se na 4a na América do Sul). Novamente, em 2005, caiu
para a 33a posição (apesar de melhorar na América do Sul: 3a posição). A
queda continua em 2008: 45a posição (manteve a 3a na América do Sul). No
4

O indicador e-readiness é constituído por três outros indicadores: web measure index – mede a qualidade da presença do
governo na web; infrastructure index – mede a qualidade da infraestrutura de tecnologia da informação necessária para
o provimento de produtos e serviços de governo eletrônico; e human capital index – mede o nível de escolaridade da população (o que, em tese, influenciaria sua capacidade de interagir com o governo por meio eletrônico). Há também uma
ferramenta para aplicação do e-readiness, denominada Meter (Measurement and Evaluation Tool for E-Government Readiness) e disponível em: http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/METERforEGovernment/tabid/1270/language/en-US/
Default.aspx.
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último estudo disponível, efetuado em 2010, a queda se acentuou ainda
mais e o país passou a ocupar a 61a posição (caindo também na América do
Sul, para a 5a posição).
Essa mudança na percepção da qualidade do governo eletrônico
brasileiro pode ser vista na tabela 1. Não é difícil verificar que, embora tenha havido melhoras pontuais em alguns índices, elas não foram consistentes. Além disso, os outros países evoluíram mais rapidamente que o Brasil,
o que explica a queda no ranking, principalmente em termos globais.
Tabela 1: Histórico do Brasil no índice de prontidão para governo
eletrônico
Ano

Posição no
mundo

Posição na
América
do Sul

E-readiness

Índice
web
measure

Índice
infrastrutucture

Índice human
capital

2003

21

4

0,527

0,576

0,174

0,830

2004

24

4

0,567

0,637

0,165

0,900

2005

33

3

0,598

0,750

0,164

0,880

2008

45

3

0,568

0,602

0,218

0,883

2010

61

5

0,500

-

-

-

Fonte: Compilado pelo autor a partir de United Nations (2003, 2004, 2005, 2008 e 2010).

A queda nos níveis de serviço de governo eletrônico também foram
identificados em um relatório produzido pelo TCU, baseado em uma auditoria operacional do Programa Governo Eletrônico, no período de 2002
a 2006, que apontou diversas falhas e apresentou recomendações. O referido relatório (TCU, 2006) teve por objetivo direto “examinar os resultados
concretos das ações do e-gov relativas à oferta de serviços públicos eletrônicos diretamente ao cidadão” (p. 239). Ele identificou falhas e pontos de
atenção como: falta de formalização das diretrizes do Programa Governo
Eletrônico; enfraquecimento das instâncias de discussão e formulação
da política de governo eletrônico; desconhecimento, por parte da coordenação do programa, sobre os sítios do governo federal e seus respectivos responsáveis nos órgãos da administração pública federal; divulgação
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deficiente das diretrizes e documentos gerados pelo Programa Governo
Eletrônico; descompasso na implementação de serviços eletrônicos pelos
órgãos da administração pública; inexistência de monitoramento e avaliação por parte da coordenação do programa.
Ainda um estudo mais recente feito pelo CGI.Br (Comitê Gestor da
Internet no Brasil), analisado por Barbosa (2009), indica que, apesar das
melhorias em alguns aspectos, há problemas importantes a serem enfrentados, como a exclusão digital. Os dados da pesquisa indicam que somente 22% da população brasileira já utilizou serviços de governo eletrônico,
“sendo 25% da população urbana e 7% na área rural”. Para os autores, esses
números demonstram que, “embora o governo eletrônico esteja avançando na oferta de serviços públicos eletrônicos, a população brasileira ainda
não faz uso efetivo de toda a sua potencialidade”. Continuando a análise,
verificam que as camadas sociais de menor poder aquisitivo, embora sendo as mais populosas, “são as que menos utilizam esses serviços quando
necessitam interagir com instituições governamentais”.
Portanto, não basta aporte de recursos financeiros para se garantir qualidade das iniciativas de governo eletrônico. No caso relatado pelo
TCU (2006), chegou-se à conclusão de que uma das razões para isso era o
fato de os gestores não implementarem ações de monitoramento e avaliação e, assim, não possuírem condições de propor melhorias nem de recomendar que os órgãos públicos sigam as diretrizes do governo eletrônico.
Certamente uma das áreas onde houve aplicação de recursos foi
no desenvolvimento de portais eletrônicos de governo5. E isso não ocorreu
apenas na esfera federal, mas também nas esferas estaduais e municipais.
É fácil verificar que, atualmente, todas as unidades da federação e todas as
capitais possuem portal eletrônico oficial.
No entanto, assim como aconteceu na área de governo eletrônico
em geral, a evolução em termos qualitativos não acompanhou a evolução
em termos quantitativos. Estudo efetuado em 2002 pela Federação das
5

Segundo o TCU (2006), apenas a ação “aprimoramento e normatização do portal governo eletrônico e sites coligados” (código 5270 no Sistema Integrado de Administração Financeira – Siafi) previa um aporte de mais de dois milhões de reais
(R$2.030.000,00) no período 2004-2007.
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Indústrias do Rio de Janeiro (Firjam) e o Instituto Evaldo Loudi (IEL) indica que há grande discrepância entre a qualidade dos portais estaduais. A
título de exemplificação, os portais da região Sudeste, os mais bem colocados, obtiveram uma nota média de 4,57, segundo a metodologia elaborada
pelo estudo (Firjam; IEL, 2002). Já os da região Nordeste, obtiveram apenas 3,60 com base nos mesmos critérios6.
Mais recentemente, Pinho (2008) empreende uma análise crítica
de portais eletrônicos dos estados com maior índice econômico (PIB) da
federação: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e do Distrito Federal. O autor constata
que, embora houvesse evolução no emprego das tecnologias e em alguns
aspectos, como a navegabilidade e a recuperação da informação, havia ainda uma lacuna no que tange à interação cidadão-governo por meio dos
portais eletrônicos. Para ele, nesse contexto o governo é o “emissor, e a
sociedade, ao que tudo indica, o receptor passivo” (p. 491).
Também Chevitarese Alves e Dufloth (2008), em estudo comparativo de portais eletrônicos de compras, avaliam que “a dimensão G2B tem
sido razoavelmente bem trabalhada nos portais públicos de compras, ao
passo que as dimensões G2C e G2G carecem de mais atenção por parte dos
governos e da administração pública” (p. 17).
Portanto, com base na literatura consultada, verifica-se que o aumento considerável dos gastos públicos em tecnologia da informação não
implicou, necessariamente, em uma melhoria sistemática nos programas
de governo eletrônico, em geral, nem nos portais, em particular. Houve
melhorias, mas elas ou foram isoladas ou não se sustentaram ao longo dos
anos, principalmente se comparadas às de outros países. Dessa forma,
constata-se a necessidade de se aperfeiçoar os mecanismos de avaliação
das iniciativas de governo eletrônico, a fim de se medir a eficácia dos vultosos investimentos realizados. E, nesse contexto, a avaliação dos portais
eletrônicos de governo é um componente importante, pois, como já foi
6

Apesar de o estudo ser de 2002 e haver a possibilidade de melhoria dos portais da região Nordeste, o mais importante no
contexto deste trabalho é ressaltar a importância da avaliação sistemática das iniciativas de governo eletrônico, inclusive
com o uso de benchmarking.
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dito, eles estabelecem uma interface entre a administração pública e os
vários segmentos da sociedade: empresas, estudantes, pesquisadores e cidadãos em geral.

1.3

Avaliação de Governo Eletrônico

A partir do enfoque do governo eletrônico como um processo, para
que haja melhoria contínua, são necessárias medição e avaliação permanentes. Portanto, a medição e avaliação das iniciativas – projetos, produtos, sistemas, etc. – configura-se um dos ramos mais promissores de investigação acadêmica dentro do tema.
No contexto brasileiro, o próprio governo federal reconhece isso,
ao instituir o “Prêmio Excelência em Governo Eletrônico”7 em três categorias, correspondentes às três principais formas de interação: G2C, G2G e
G2B. O prêmio se iniciou em 2002 e em 2011 teve sua nona edição.
Da mesma forma, organismos internacionais como o CLAD
(1996c) ressaltam a importância de medições e controles relacionados ao
governo eletrônico, pois eles permitem realizar “ajustes informados das
estratégias e da sua implantação”, o que contribui para a “geração de ciclos
de melhoria e aprendizagem contínuos” (tradução livre).
Em seu trabalho, Chahin (2004, p. 45) sugere como princípios para
projetos de governo eletrônico “fazer comparações entre as realizações e os
padrões de desempenho alcançados por governos nacionais, subnacionais

7

http://www.premio-e.gov.br.
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e locais, no Brasil e no exterior”. Ressalta que o Brasil possui alguns estudos8, mas que ainda são poucos.
Dentre os vários modelos e guias gerais de avaliação de governo
eletrônico, destacou-se aqui os desenvolvidos por organizações públicas
e privadas cujo trabalho possui amplo reconhecimento internacional:
Nações Unidas e Associação Americana para a Administração Pública –
Aspa (UN e Aspa, 2002), o Conselho do Pacífico em Política Internacional
(Pacific Council on International Policy, 2002), o Gartner Group (2000),
a OCDE (2003) e o Lefis (Legal Framework for the Information Society)
(GALINDO, MARCO e CALLEJA, 2009). Tal destaque se dá ainda pelo
fato de tais organizações proporem modelos e guias gerais que, em tese,
podem ser aplicados a diversos países com características distintas. Eles
são descritos sinteticamente a seguir.
O modelo desenvolvido pelas Nações Unidas e Associação Americana para a Administração Pública (UN e Aspa, 2002) é baseado em um
índice de governo eletrônico. Esse índice possui dois objetivos: (1) quantificar objetivamente os fatores críticos que o afetam e (2) definir um ponto
de referência por meio do qual um país pode avaliar seu progresso futuro.
Seu objeto de medição é o ambiente de governo eletrônico de um dado
país e suas métricas principais são: o nível de presença oficial on-line (ou
seja, o nível de presença na internet, em termos quantitativos – quantidade
de websites governamentais – e qualitativos – qualidade desses websites),
sua infraestrutura de comunicação e sua capacidade de desenvolvimento
humano. Em relação ao nível de presença on-line, tal modelo considera
cinco estágios de desenvolvimento do governo eletrônico: emergente, envolvido, interativo, transacional e totalmente integrado (UN e Aspa, 2002).
O primeiro estágio – emergente (emerging) – implica apenas no
estabelecimento de uma presença on-line oficial do governo, que se traduz
na inauguração de um sítio eletrônico “.gov” (p. 8). O segundo estágio –
envolvido (enhanced) – ocorre quando há aumento no número de sítios
eletrônicos de governo e no dinamismo da informação. Ou seja, passa-se
8

Vide CHEVITARESE ALVES e DUFLOTH, 2004; Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Firjan e Instituto Euvaldo
Lodi – IEL, 2002; VILELLA, 2003.
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de um sítio eletrônico com poucas informações estáticas para vários sítios
com informações dinâmicas, como notícias. No terceiro estágio – interativo (interactive) –, os usuários podem interagir por meio do sítio ou portal
eletrônico, mas ainda de forma limitada. Exemplo: enviar uma mensagem
de elogio, sugestão ou crítica via formulário ou correio eletrônico para um
órgão público. No quarto estágio – transacional (transactional) –, há uma
evolução da interação. Essa evolução pode resultar em uma transação online completa. Ou seja, há o provimento de um serviço público governamental por meio do portal. Exemplos: efetuar o pagamento de uma taxa;
cadastrar-se para receber um benefício social; participar de uma licitação
eletrônica. Finalmente, segundo esse modelo, atinge-se o quinto estágio –
totalmente integrado (seamless) –, quando há uma “integração completa
do serviços eletrônicos através das fronteiras administrativas” (p. 8). Ou
seja, da perspectiva do usuário-cidadão, não importa que esfera ou função
de governo realizará cada etapa da transação. O fato é que toda a interação
desse usuário com a administração pública, para a efetuação dessa transação, será feita por meio do sítio eletrônico.
Já o Conselho do Pacífico sobre Política Internacional (Pacific
Council on International Policy, 2002) assevera que os critérios de avaliação de governo eletrônico se dividem em dois grupos. Um trata da performance do governo, isto é, a eficiência; e o outro, do impacto das aplicações
de governo, ou seja, a eficácia.
O primeiro grupo estabelece “padrões de medição da performance
do governo” (p. 20). Os critérios utilizados são: volume de transações manipuladas eletronicamente; tempo de resposta a solicitações; duração de
uma operação livre de erros de um serviço de governo eletrônico a partir
do seu início; número e/ou porcentagem de serviços públicos providos eletronicamente; número de novos serviços tornados disponíveis eletronicamente; e porcentagem de área territorial coberto por um serviço.
Já o segundo grupo é associado a “padrões de medição do impacto
das aplicações de governo eletrônico” (p. 20). Ou seja, buscam medir sua
eficácia. Os critérios adotados são: número e/ou porcentagem de cidadãos
ou localidades que têm acesso à informação ou aos serviços eletronicamente;
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melhoria da conveniência ou eficiência na disponibilidade de informação; e
serviços resultando em uma disponibilidade 24x7 (24 horas por dia, 7 dias
na semana); duração de tempo na compra e/ou contratação de bens, serviços
e informações (da perspectiva do governo, empresas e profissionais e cidadãos); redução do custo para os cidadãos; redução do custo para o governo.
Em uma conferência sobre gestão da informação no governo, Fraga
(2002) afirma que as variáveis de medição de governo eletrônico de Fraga
devem realizar dois tipos de medida – saída e resultado (output e outcome).
Na perspectiva do autor, as medidas de saída seriam o retorno sobre investimento (ROI), payback9 e IRR (taxa interna de retorno). Já as medidas de
resultados seriam a efetividade por programa; a privacidade e a segurança; a
equidade; e a saúde econômica.
O autor ainda ressalta a necessidade de se determinar o instrumento de medição (medir por participantes – satisfação subjetiva –, medir por
auditorias, medir por indicadores sociais e econômicos) e a escala de medida (medir confrontando com objetivos, medir confrontando com outros
provedores de serviços, medir confrontando com um padrão – modelo de
maturidade).
A OCDE (2003) destaca a dificuldade de se monitorar e se avaliar
as atividades de governo eletrônico, devido à falta de clareza na definição
dos objetivos dos diferentes atores envolvidos. Além disso, há iniciativas
que se sobrepõem, tornando ainda mais complexo o processo de monitoramento e avaliação. Acrescenta-se ainda o fato de que o governo eletrônico é relativamente recente, e as iniciativas avançadas são raras, o que dificulta o benchmarking. Tais obstáculos são sistematizados na ilustração 1.4.

9

O tempo necessário para que as economias feitas com o uso da rede paguem o investimento.
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Ilustração 1.4: Obstáculos na avaliação de governo eletrônico
Obstáculo

Exemplo

Falta de clareza dos objetivos – objetivos definidos podem não estar de acordo
com as medidas de progresso associadas; pode haver múltiplos objetivos.

Dificuldade de se medir a qualidade de vida.

Dificuldade de se definir sucesso.

Se a população está ficando mais tempo on-line, isto é bom ou ruim?

Fácil de ser ambicioso

Vários países almejaram metas do tipo “todos os
serviços on-line” em datas específicas. Mas nem
todos os serviços foram colocados on-line.

Paradoxo da informação

Os benefícios das TIC podem não ser
visíveis por algum tempo.

Questão de quem são os clientes; múltiplos clientes.

Deveria se avaliar o benefício para usuários, empregados, o governo como um todo, parceiros, etc.?

Dificuldade de se medir benefícios compartilhados.

Infraestrutura compartilhada, múltiplos projetos
beneficiados por um portal compartilhado, etc.

Ferramentas do setor privado podem
não funcionar para o setor público.

Para o governo são importantes valores sociais que não são levados em consideração nas
ferramentas e objetivos do setor privado.

Indicadores de avaliação podem não ser os melhores.

Os indicadores atuais (como o número
de pessoas conectadas à internet) podem ser úteis, mas são limitados.

Definições e metodologias de governo
podem variar de um país para o outro.

Coletar dados em nível local é mais fácil, mas, nesse âmbito, as administrações
são altamente descentralizadas.

Incentivos à má definição dos resultados da avaliação

Se uma organização é bem sucedida em economizar dinheiro, divulgar às outras tal fato
podem levá-las a gastar tal dinheiro.

Desafio em compartilhar resultados

Dificuldade de conseguir organizações
que divulguem maus resultados.

O que você mede pode se tornar o foco da organização.

Se você mede o número de serviços on-line,
mas não a qualidade dos serviços, a prioridade será colocar mais serviços on-line, sem se
preocupar com a qualidade desses serviços.

Fonte: Adaptado de OECD. The e-Government Imperative. In: OECD e-Government Studies.
OECD, 2003. Disponível em: http://www.oecd.org/dataoecd/60/60/2502539.pdf. Acesso em:
26 nov. 2004.
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O modelo do Lefis, proposto por Galindo, Marco e Calleja (2009),
tem por objetivo uma análise sistêmica de governo eletrônico, que pode
incidir em um serviço de governo eletrônico específico ou em atividades
de governo em uma área particular. O serviço ou atividade é visto com um
processo, o qual envolve “um contexto, algumas entradas, algumas saídas,
e alguns resultados do sistema como um todo ou de algumas partes do
sistema” (p. 61). Segundo os autores, a dinâmica do modelo é a seguinte:
o desenvolvimento de produtos de governo eletrônico é feito por meio de
procedimentos que empregam recursos (entradas), os quais produzem saídas e resultados. Os recursos são liderança, especialistas, orçamentos, contatos, etc.; as saídas são a provisão de serviços por parte da administração
pública ou o cumprimento de obrigações pelos cidadãos; e os resultados
são aumento da satisfação, aumento da eficiência no uso dos recursos, etc.
Em síntese, o governo eletrônico é um tema relevante, pois está associado a processos de reforma do Estado e da Sociedade da Informação, e
pode ser instrumento não apenas de incremento da eficiência econômica,
mas também de transparência, accountability e governança. Por tudo isso,
a avaliação de governo eletrônico se faz necessária. No entanto, este tipo de
avaliação é difícil, pois enfrenta barreiras de naturezas diversas, das quais
se infere que as iniciativas de avaliação devem ter recursos, metodologias,
planejamento e gerenciamento, a fim de lograrem êxito. No próximo capítulo serão discutidos aspectos metodológicos da avaliação de portais eletrônicos sob a perspectiva dos sistemas de informação interativos.

Capítulo 2
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Avaliação de Portais de Governo
sob a Perspectiva dos Sistemas
Interativos

2.1

Portais Eletrônicos como Sistemas de
Informação Interativos

Este capítulo busca apresentar um arcabouço teórico mínimo para
se construir um método de avaliação de websites e, por conseguinte, de
portais eletrônicos. Para isso, nesta seção, os websites são caracterizados
como sistemas de informação interativos. Nesse processo, é definido o que
se entende por informação, sistema de informação e interatividade. Com
isso, é possível se inferir quais são os requisitos necessários para um sistema de informação interativo. Esses requisitos são agrupados em três dimensões de avaliação: o conteúdo, a arquitetura da informação e o design
de interação. Essas dimensões são descritas nas seções 2.2, 2.3 e 2.4, respectivamente. A partir daí, na seção 2.5, serão estudados os paradigmas,
métodos e técnicas de avaliação relativas às dimensões selecionadas e descritas. Ressalta-se que, embora haja diferenças conceituais entre websites
e portais eletrônicos, elas não são relevantes no contexto deste trabalho.
Dessa forma, ambos os termos serão usados aqui indistintamente.
É importante ressaltar que esta abordagem guarda algumas semelhanças com a utilizada por Vilella (2003) em sua dissertação de mestrado,
na qual a autora também propôs três dimensões de avaliação para portais estaduais de governo: conteúdo, usabilidade e funcionalidade. Neste
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trabalho, optou-se por considerar a funcionalidade como um aspecto do
conteúdo, ou seja, as funcionalidades providas por meio de um portal fazem parte do conteúdo deste portal. Além disso, considerou-se também a
dimensão da arquitetura da informação de forma explícita, devido à sua
importância crescente, conforme será visto.
Feita a ressalva e adentrando ao tema de avaliação de portais na
perspectiva dos sistemas de informação interativos, o primeiro conceito
que deve ser estabelecido é o de informação. No contexto deste trabalho,
informação é “a interpretação que o homem [...] dá ao dado primitivo originado dos eventos e fatos que ocorrem no ambiente” (SILVA, RIBEIRO E
RODRIGUES, p. 53). Com base nesta definição, um sistema de informação
é um auxílio para que o homem construa a informação; ou seja, um sistema de informação, stricto sensu, não existe sem o usuário humano – os
sistemas de informação pressupõem a interação do homem10; logo, são sistemas interativos.
A interação entre o sistema de informação e o usuário humano se
dá por um conjunto de mecanismos que compõem uma interface, na qual
se estabelece a interação entre o sistema e o usuário. Por meio dessa interação, o sistema auxilia o usuário a satisfazer seus requisitos de informação
– que podem ser tanto no sentido de prover quanto de receber informações
via sistema.
No entanto, a satisfação de alguns requisitos pode gerar novos requisitos – fato que já é abordado na engenharia de software. O usuário, ao
interagir com um sistema, percebe seu modus operandi e seu potencial, e,
normalmente, requisita outras funcionalidades aos profissionais de computação (analistas, engenheiros, programadores, etc.).
Ocorre também que, à medida que os computadores foram se popularizando, os sistemas tiveram que se adaptar a uma gama maior de
usuários, geralmente com menor conhecimento de computação. Portanto,
aos requisitos associados à necessidade de novas funcionalidades, soma10 Poder-se-ia fazer uma distinção simplificada entre sistema de processamento de dados e sistema de informação. O sistema
de processamento de dados não necessitaria, a priori, da intervenção humana direta, enquanto para o sistema de informação, tal intervenção seria condição sine qua non.
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ram-se outros, relativos à interatividade e à facilidade de uso (ou usabilidade). É fundamental destacar que os últimos requisitos afetam os primeiros,
conforme destacam Rocha e Baranauskas (2003, p. 13-14):
“certamente, usuários em geral não devem ser obrigados a
pensar como o computador funciona, da mesma forma que
o funcionamento mecânico de um carro não é preocupação
da maioria das pessoas. Entretanto, a posição dos pedais, direção e câmbio têm muito impacto sobre o motorista, como
também o design de sistemas computacionais têm efeito sobre seus usuários.”

Interatividade é definida por Preece, Rogers e Sharp (2004) como
a capacidade de um sistema retornar ao usuário, como se fosse um indivíduo participando de uma conversa. O que está implícito nessa definição é que o sistema é capaz de fornecer um feedback em resposta à ações
que os usuários exercem no computador. Para que o usuário do ambiente
mediado por um computador possa sentir um senso de interatividade, é
necessário que a velocidade do feedback seja o mais instantânea possível.
A tecnologia deve prover um mecanismo de feedback rápido, ágil para que
o senso de interatividade não seja prejudicado; se isso não acontecer, não
será possível possuir a sensação de estar engajado em uma conversa. Outro
importante fator na determinação da interatividade da mídia é a habilidade do usuário de controlá-la. O controle é definido como a habilidade de
modificar a relação causal entre as intenções e percepções de uma determinada pessoa e os correspondentes eventos no mundo (SCHLOERB, 1995
apud BOABAID, 1999).
Os sistemas de informação interativos permitem que seja desenvolvido um relacionamento individualizado, interativo e com uma mídia
eficaz, com participantes ativos e comunicativos. Logo, o contato com esses não mais será uma questão de distância temporal ou espacial, mas sim
uma questão de organização da troca de informação entre provedores e
usuários (BOABAID, 1999). Ao analisar a interatividade, Moraes (1998)
destaca a bidirecionalidade deste processo: “os polos emissor e receptor
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são intercambiáveis e dialogam entre si durante a construção da mensagem” (MACHADO apud MORAES, 1998).
O incremento da velocidade de transmissão de dados das redes de
computador, inclusive a internet, aliado ao desenvolvimento de tecnologias web11 permitem um diálogo cada vez mais rápido, ágil e rico com o
usuário, ou seja, aumentam o nível de interatividade dos websites. Portanto, nesse contexto, os websites cada vez mais podem ser considerados
sistemas de informação interativos.
Essa caracterização é análoga à proposta por Garret (2002), na qual
ele defende a ideia de que um website é, ao mesmo tempo, uma interface
de software e um sistema de informação em hipertexto. No lado software,
a ênfase está nas tarefas: “os passos envolvidos em um processo e como as
pessoas raciocinam para completá-los” (p. 31). No lado hipertexto, a ênfase está na informação: “que informação o site oferece e o quê ela significa para [seus] usuários” (p. 31). O autor propõe que um website pode ser
compreendido como múltiplas camadas, as quais, por sua vez, possuem,
simultaneamente, aspectos interativos e informacionais.
Segundo Moraes (1998) os produtos multimídia, websites aí incluídos, apresentam três níveis de interatividade. No primeiro nível, os recursos multimídia são baixíssimos, possibilitando apenas o meio de comunicação linear, como correio eletrônico e contatos com o webmaster
ou produtor/provedor de conteúdo. Já no segundo nível, o usuário pode
interferir na mensagem, personalizando a interface oferecida pelo website,
navegando, participando dos bate -papos, listas de discussão e outros serviços oferecidos pelo site. Finalmente, no terceiro nível de interatividade,
além dos pré-requisitos dos níveis anteriores, o usuário pode participar
ativamente da construção do produto final, sendo possível interferir em
seu conteúdo ou no seu modus operandis – a Wikipedia poderia ser enquadrada nesse nível.
Conforme já mencionado, uma página de um website pode ser caracterizada também como uma interface de software. Essa interface é a
11 Pode-se citar, por exemplo, o HTML5, o DHTML, as applets, as tecnologias ASP e JSP, dentre outras.
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única camada visível ao usuário e, portanto, é onde se dá a interatividade.
Em outras palavras, a interface é o locus da interatividade humano-computador. Logo, a avaliação da interação humano-computador passa pela avaliação das interfaces dos sistemas de informação baseados em computador.
É possível fazer um histórico analisando as gerações de interfaces
de software, da mesma forma que se analisa gerações de computadores
(TESLER apud ROCHA e BARANAUSKAS, 2003). Além disso, como destaca Nielsen (1994), é de absoluta importância para o desenvolvimento de
interfaces se qualificar a categoria de usuários de computadores em cada
geração. Ou seja, há uma via de mão dupla: por um lado a evolução da tecnologia possibilita a evolução das interfaces – o que contribui para o incremento da interatividade; por outro lado, a evolução do nível de exigência e
da familiaridade dos usuários com a tecnologia força a evolução desta em
direção ao desenvolvimento de novas interfaces. Certamente, esse raciocínio é válido para o contexto da internet e, particularmente, da web, que
fez surgir novas gerações de usuários e aplicações e, por conseguinte, uma
nova geração de interfaces que se adaptasse a essa nova realidade.
Essa visão multifacetada dos websites é sintetizada por Carvalho,
Simões e Silva (2004). Para os autores, os websites hoje podem integrar
uma ou mais das funções: expositor de informação, em que o site é visto
como um portfólio que possibilita uma leitura, mais ou menos organizada, numa área de interesse (página com textos e imagens, por exemplo);
coletor de informação, em que a informação é fornecida pelo utilizador,
por exemplo, através de um formulário; meio de comunicação entre utilizadores interessados num dado assunto, através de uma ferramenta de
comunicação (fórum, por exemplo), podendo o site ser considerado como
um ponto de encontro entre utilizadores; instrumento de trabalho para os
utilizadores desenvolverem uma atividade específica previamente planejada pelo seu autor.
Logo, para que um website seja efetivamente avaliado, é necessário
analisá-lo em todas as suas dimensões: como um provedor de informações
úteis, bem organizadas e fáceis de se encontrar, com alto grau de interatividade e facilidade de uso. Neste trabalho, uma vez que os websites foram
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caracterizados como sistemas de informação interativos, propõe-se que
eles sejam avaliados sob três perspectivas ou dimensões: conteúdo, arquitetura da informação e design de interação.
O conteúdo refere-se tanto às informações em si, quanto às funcionalidades que um website provê. Entende-se, ainda, informação em um
sentido amplo, englobando suas mais variadas formas (tais como texto,
imagem, áudio, vídeo ou combinações destas) e formatos. Assim, a avaliação de conteúdo deve lançar mão tanto de estudos de qualidade de software
quanto de qualidade da informação.
A arquitetura da informação de websites, segundo Rosenfeld e
Morville (2002) envolve, além do conteúdo, o contexto e os usuários. Então, avaliar a arquitetura da informação de um site significa avaliar se o
espaço onde se situa o conteúdo está organizado de forma coerente com
seu contexto e seus usuários.
O design de interação possui, segundo Preece, Rogers e Sharp
(2005), duas classes de metas (objetivos): metas de usabilidade e metas decorrentes da experiência com o usuário. As metas de usabilidade incluem
“ser eficaz no uso (eficácia); ser eficiente no uso (eficiência); ser segura
no uso (segurança); ser de boa utilidade (utilidade); ser fácil de aprender
(learnability); ser fácil de lembrar como se usa (memorability)” (p. 36).
Já as metas decorrentes da experiência do usuário preocupam-se com a
criação de sistemas que sejam “satisfatórios; agradáveis; divertidos; úteis;
motivadores; esteticamente apreciáveis; incentivadores da criatividade;
compensadores; e emocionalmente adequados” (p. 40).
As dimensões mencionadas são altamente interdependentes, interdisciplinares e complementares. A respeito da relação entre arquitetura da
informação e usabilidade – aspecto fundamental do design de interação,
Rosenfeld e Morville (2002) afirmam que a usabilidade, embora seja um
fator importante para o sucesso de um website, não pode ser considerado o
único. Analogamente, a arquitetura da informação é um fator importante
para a usabilidade de um design, mas também não é condição suficiente.
Os autores ressaltam ainda que a arquitetura da informação não se confunde com design gráfico, desenvolvimento de software e engenharia de
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usabilidade. E, finalmente, o conteúdo é o principal fator de motivação de
um usuário para usar um sistema interativo e, em particular, um website.
Segundo Nielsen (2000), os estudos de usabilidade indicam um foco muito
forte no conteúdo por parte dos usuários: “quando chegam a uma nova
página, [os usuários] olham diretamente para a principal área de conteúdo
da página e buscam títulos e outras indicações do teor da página” (p. 100).
As três dimensões de avaliação serão vistas com maior profundidade nas
seções 2.2, 2.3 e 2.4.

2.2

Avaliação de Portais Eletrônicos sob a
Perspectiva do Design de Interação

Conforme demonstrado na seção anterior, os websites atuais podem ser caracterizados como sistemas de informação interativos. A partir de tal caracterização, o design e a avaliação dos portais podem lançar
mão de um vasto e interdisciplinar referencial teórico. Isso é importante,
pois, como destacam Skov e Stage (2003), a web, apesar dos avanços, levou
algumas pesquisas um passo atrás, na medida em que muitos trabalhos
parecem ignorar o corpo de conhecimento e as metodologias que foram
estabelecidas através de décadas nas áreas de engenharia de software, interação humano-computador, engenharia de usabilidade e, mais recentemente, design de interação.
Dentro da engenharia de software, a avaliação é tratada nos estudos de qualidade de software, cuja importância é crescente. Tanto é assim,
que foi criado uma norma internacional para tratar do assunto, a ISO/IEC
Final Commitee Draft (FCD) 9126-1, de 1988 (apud EARTHY, JONES e
BEVAN, 2001). Para essa norma, a qualidade do software pode ser medida
pelo seguintes parâmetros: funcionalidade – capacidade do software de
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prover funções que atendam a necessidades implícitas e explícitas, quando usados nas condições especificadas; confiabilidade – capacidade do
software de manter seu nível de desempenho, quando usado nas condições
especificadas; usabilidade – capacidade do software de ser compreendido,
aprendido, usado e apreciado pelo usuário, quando usado nas condições
especificadas; eficiência – capacidade do software de operar no nível de
desempenho requerido, em relação à quantidade de recursos empregados,
quando usado nas condições especificadas; manutenibilidade – capacidade do software de ser modificado – modificações podem abranger correções, melhorias ou adaptações de software, mudanças de ambiente ou nas
especificações funcionais e de requisitos; portabilidade – capacidade do
software de ser transferido de um ambiente a outro.
Grosso modo, as características confiabilidade, eficiência, possibilidade de manutenção e portabilidade são mais condicionadas à qualidade
interna ou estrutural do software. São também características cuja avaliação é mais objetiva. Por exemplo, para se testar a portabilidade, pode-se
especificar um teste no qual o mesmo usuário testa o mesmo software em
máquinas distintas. Ou testa o mesmo software, em máquinas de mesma
configuração, porém com sistemas operacionais distintos.
Por outro lado, as características funcionalidade e usabilidade têm
um grau maior de subjetividade, pois são ligadas diretamente ao usuário humano e à sua interação com o sistema – entendido aqui em uma perspectiva
ampla, incluindo, portanto, hardware, software, pessoas e procedimentos.
Como este trabalho enfoca uma avaliação da perspectiva do usuário externo, são estas as características que mais interessam ao estudo aqui proposto.
Conforme Berns (2004, p. 21, tradução livre), “tornar os sistemas interativos mais voltados ao fator humano tem um impacto positivo na economia
e benefícios sociais. Tornar os sistemas mais usáveis significa que eles estão
atendendo à necessidades tanto das organizações quanto dos usuários”.
Ainda segundo Berns (2004), usabilidade é um conceito que se sabe
intuitivamente quando se experimenta. É também uma medida de quão bem
um produto ou sistema como um software, uma intranet ou um website, por
exemplo, auxilia o usuário a ser eficiente, reduz o número de erros cometidos
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por ele e proporciona satisfação no uso do produto; a noção de usabilidade
pode então se referir à facilidade de uso, facilidade de aprendizagem, eficiência
e utilidade12. Para criar experiências satisfatórias para o usuário, o produto ou
sistema deve ter uma combinação destas características” (p. 2, tradução livre).
No início da década de 1990, um comitê da iso, denominado TC159
Ergonomics – SC4 Ergonomics of Human System Interaction começou a desenvolver uma definição e uma descrição formal de usabilidade. O trabalho
resultou na publicação da norma iso 9241, em 1998. A parte 10 dessa norma
(iso 9241-10) é denominada Princípios do Diálogo (Dialogue Principles) e
“fornece princípios ergonômicos apresentados sem referências a situações
de uso, aplicação, ambiente ou tecnologia e estes princípios podem ser usados em especificações, projetos e avaliações de diálogos para terminais13”
(PAGLIUSO, 2004, p. 31). As definições aplicadas para esta parte da norma
são: usuário e diálogo. Diálogo é a interação entre um usuário e um sistema,
para se alcançar um objetivo particular e usuário é o indivíduo que interage
com o sistema (PAGLIUSO, 2004).
A parte 11 da norma ISO 9241 (ISO 9241-11) é denominada Guia
para Usabilidade (Guidance on usability) e se concentra na usabilidade,
sobre a qual estabelece a definição: a extensão na qual um produto pode
ser utilizado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos
com efetividade, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso14.
Interessante observar que a definição dada pela norma não se restringe a
software, pois define usabilidade em relação a qualquer sistema interativo.
Importante ressaltar também que, a partir da definição dada, inferem-se
três objetivos mensuráveis em relação à usabilidade (BERNS, 2004, p. 2,
tradução livre): efetividade – acurácia e completeza com as quais os usuários atingem determinado objetivo (uma medida comum é verificar se os
usuários conseguem ou não completar suas tarefas); eficiência – recursos
empregados em relação à acurácia e completeza, com as quais os usuários
12 Tradução aproximada para o termo inglês usefulness.
13 Terminais de vídeo: onde são exibidas as telas, janelas e páginas que servem de interface entre o usuário e o sistema e/ou
software.
14 “Usability: the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness,
efficiency and satisfaction in a specified context of use” (ISO 9241 apud BERNS, 2004, p. 21).
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atingem um objetivo especificado; satisfação – conforto ao usar o produto
ou sistema. Além disso, ainda segundo a norma iso 9241-11, outras duas
informações são necessárias para se avaliar a usabilidade: o objetivo do
uso do produto e o contexto de uso do produto (descrição dos usuários, das
tarefas, do equipamento e do ambiente).
Outras áreas contribuem para a avaliação da qualidade de um
sistema, tais como a engenharia de usabilidade. Autor consagrado nesta
área, Nielsen (1994) prefere o termo aceitabilidade de um sistema (system
acceptability) à expressão qualidade de um sistema. Para ele, a aceitabilidade de um sistema é a combinação de sua aceitabilidade social e prática.
A aceitabilidade social tem a ver com as características éticas e políticas
da aplicação do sistema. A aceitabilidade prática envolve, dentre outros
elementos, usefulness, custo, compatibilidade e confiabilidade.
Usefulness, segundo Grudin (apud NIELSEN, 1994), por sua vez,
é uma combinação de utilidade e usabilidade. A utilidade traduz-se em
verificar se a funcionalidade do sistema, em princípio, pode fazer o que é
requerido, ou seja, o que foi especificado pelo usuário ou junto dele; a usabilidade pode ser expressa em razão de quão bem os usuários podem usar
aquela funcionalidade.
Outros fatores, além dos fatores mencionados – efetividade, eficiência e satisfação –, podem afetar a usabilidade de sistemas interativos
(BERNS, 2004; PREECE, ROGERS e SHARP, 2005): quem irá utilizá-los
(usuários); onde serão utilizados (o contexto ou ambiente do usuário); o
que os usuários querem fazer (necessidade ou desejo); e o que efetivamente
fazem (atividades).
O termo usabilidade, conforme Berns (2004), é usado também para
descrever processos e técnicas usadas para construir produtos e sistemas
fáceis de usar. No presente trabalho, para se evitar confusão entre usabilidade como uma característica desejável de um sistema ou produto e
usabilidade como processo ou técnica, será utilizado o termo engenharia
de usabilidade na última acepção.
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A usabilidade de sistemas computacionais ganhou também a atenção dos cientistas não técnicos – oriundos das soft sciences. Sociólogos,
antropólogos, filósofos e administradores, por exemplo, estão tratando
de impacto organizacional, ansiedade computacional, treinamento, grupos de trabalho distribuídos, suporte computacional ao trabalho cooperativo e mudanças sociais em geral (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003).
O assunto também vem sendo investigado pela ciência da informação no
contexto da exploração e visualização da informação (SHNEIDERMAN e
PLEASANT, 2005).
Para alguns, a engenharia de usabilidade é um ramo da ciência ergonômica ou ergonomia, envolvida no design acomodado para o uso do
homem (TRKMAN e LINDIC, 2004). Outros termos correlatos são interação humano-computador (IHC), design de interação e design centrado no
usuário (conhecido pela sua sigla em inglês UCD – User-Centered Design)
(SHNEIDERMAN e PLEASANT, 2004; PREECE, ROGERS e SHARP, 2004).
O termo interação humano-computador (IHC), na visão de Rocha
e Baranauskas (2003), emerge da necessidade de mostrar que o foco de interesse é mais amplo que somente o design de interfaces e abrange todos os
aspectos relacionados com a interação entre usuários (humanos) e computadores, ou, de forma ampliada, entre usuários e sistemas computacionais,
incluídos aí os sistemas de informação baseados em computador.
Para as autoras, não existe uma definição estabelecida para IHC. A
definição sugerida pelas autoras é: “IHC é a disciplina preocupada com o
design, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos
para uso humano e com o estudo dos principais fenômenos ao redor deles”
(p. 14-15).
A partir de meados dos anos 80, um enfoque especial foi dado ao
entendimento das atividades dos usuários no mundo real. Novos métodos
para pesquisa de usabilidade surgiram e formaram uma nova disciplina,
a engenharia de usabilidade (NIELSEN, 1994). Na verdade, tal disciplina
pode ser vista como um ramo da IHC. A diferença parece estar na terminologia e no enfoque centrado na usabilidade, já que a IHC lida também
com outros aspectos de avaliação.
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Em meados dos anos 90, a internet tornou-se um importante meio
de comunicação e suporte de sistema computacional e isto deu à IHC
uma nova e ampliada dimensão. A IHC é uma disciplina transversal, na
sua condução, e multidisciplinar, nas suas origens, baseada na síntese e
adaptação de diversos outros campos do conhecimento (HARTSON apud
ROCHA e BARANAUSKAS, 2003). Atualmente a IHC combina diferentes
disciplinas científicas, tais como engenharia eletrônica, ciência da computação, psicologia cognitiva e comportamental, psicometria, ergonomia,
linguística, sociologia, design gráfico, dentre outras (DOWNTOWN apud
ROCHA e BARANAUSKAS, 2003).
Outro termo que começou a ganhar força, também em meados
dos anos 90, foi o design centrado no usuário (ou UCD – User-Centered
Design). O UCD é conceituado como uma abordagem que pode ser aplicada a qualquer tipo de projeto de sistema interativo humano-computador que enfoque a construção de sistemas tão usáveis quanto possíveis
(NIELSEN, 1994; CLARK e FROST, 2002). Tal conceito é bastante semelhante ao conceito de IHC apresentado. Os processos de design centrado
no usuário para sistemas interativos são definidos na norma ISO 13407 e
na norma associada ISO TR 18529 (EARTHY, JONES e BEVAN, 2001). A
publicação destas normas representa uma maturidade do UCD (EARTHY,
JONES e BEVAN, 2001). A norma ISO 13407, denominada processos de
design centrados no usuário para sistemas interativos (human-centered
design processes for interactive systems), foi publicada em 1999 e provê
um guia para as atividades que perpassam o ciclo de vida de sistemas interativos baseados no computador (BERNS, 2004). O design centrado no
usuário é uma “atividade multidisciplinar que incorpora conhecimento e
técnicas das áreas de ergonomia”. O uso deste conhecimento “assegura efetividade e eficiência, melhora as condições de trabalho humano e encontra possíveis efeitos adversos do uso destes sistemas na saúde, segurança e
performance humanas”. Aplicar ergonomia ao design de sistemas “envolve
levar em conta as capacidades, habilidades, limitações e necessidades humanas” (p. 22, tradução livre). Nota-se que a norma ISO 13407 é estreitamente relacionada à iso 9241, já mencionada. Na verdade, de maneira
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simplificada, pode-se dizer que a primeira é uma generalização da última
para qualquer sistema interativo.
Para Preece, Rogers e Sharp (2005), a IHC relaciona-se com uma
disciplina ainda mais ampla, denominada design de interação, que é “fundamental para todas as disciplinas, campos e abordagens que se preocupam com pesquisar e projetar sistemas baseados em computador para
pessoas” (p. 29). Portanto, nesse trabalho, será adotado o termo design de
interação, por ser mais amplo e abarcar aspectos da IHC e da engenharia
de usabilidade. Esses autores propõem duas classes de metas (objetivos):
metas de usabilidade e metas decorrentes da experiência com o usuário.
A usabilidade é dividida nas seguintes metas (p. 36): “ser eficaz no
uso (eficácia); ser eficiente no uso (eficiência); ser segura no uso (segurança); ser de boa utilidade (utilidade); ser fácil de aprender (learnability); ser
fácil de lembrar como se usa (memorability)”. Já as metas decorrentes da
experiência do usuário surgiram quando os designers perceberam “que as
novas tecnologias estão oferecendo oportunidades às pessoas em seu dia a
dia” (p. 40). Ainda segundo os autores, isso aconteceu devido à emergência
de tecnologias (realidade virtual, web, computação móvel) inseridas em
uma diversidade de área de aplicação (entretenimento, educação, residências, áreas públicas), o que resultou num conjunto grande de interesses.
Por isso, o design de interação também está cada vez mais preocupado
com a criação de sistemas que sejam: “satisfatórios; agradáveis; divertidos;
úteis; motivadores; esteticamente apreciáveis; incentivadores da criatividade; compensadores e emocionalmente adequados” (p. 40).
Os autores lembram que “reconhecer e entender o equilíbrio entre as metas de usabilidade e as decorrentes da experiência do usuário é
importante” e que “nem todas as metas de usabilidade e as decorrentes da
experiência do usuário se aplicam a todo produto interativo em desenvolvimento” (p. 41). Algumas combinações podem ser incompatíveis, como
projetar um sistema de controle de tráfego aéreo em tempo real que seja ao
mesmo tempo seguro e divertido. Portanto, o contexto de uso é essencial
na avaliação de sistemas interativos.
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A presença da web também ampliou a conscientização quanto ao
design de interação, especialmente o fator usabilidade, segundo Preece,
Rogers e Sharp (2005). Os autores, no entanto, ressaltam, que muitos web
designers não avaliam seus websites diretamente com o usuário. Ao invés disso, “garantem, por exemplo, que se eles e seus colegas utilizarem o
software e o acharem atrativo, os outros também o irão achar” (p. 337).
Sem tirar o mérito desse tipo de avaliação (por especialistas),
defende-se aqui a ideia de que nenhuma avaliação de sistema interativo
pode ser considerada completa se não incluir a opinião dos usuários finais.
Acredita-se, ainda, que essa lacuna na avaliação contribui para o fracasso
de vários sistemas interativos.

2.3

Avaliação de Portais Eletrônicos na
Perspectiva da Qualidade do Conteúdo

Não basta que a interação seja boa e o conteúdo fácil de ser obtido, esse conteúdo deve possuir qualidades percebidas pelos seus usuários.
Pesquisa empreendida por Furquim (2004), com base em uma avaliação
do portal de compras governamentais Comprasnet15, constatou que a utilidade e a confiabilidade da informação foram considerados os dois fatores
motivadores mais importantes no uso do portal. Ainda segundo a autora,
os resultados obtidos em sua pesquisa corroboram as posições defendidas por Lindroos e Nielsen (apud FURQUIM, 2004), para os quais o valor
agregado da informação, produto ou serviço oferecido pelo software é a
principal motivação do uso do website, e não vice-versa.

15 Endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br.
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Conforme já mencionado, na perspectiva deste texto, conteúdo
refere-se tanto às informações em si, quanto às funcionalidades que um
website provê. Mas o que se considera uma informação de qualidade? A
ciência da informação, que já vem investigando o tema no contexto das
bibliotecas e centros de informação tradicionais, tem voltado sua atenção
também para a avaliação da qualidade da informação na web, devido ao
crescimento intenso e ao mesmo tempo desordenado desse meio (LOPES,
2004). Importantes definições foram elaboradas a partir desses estudos, a
começar por aquelas ligadas diretamente ao usuário, tais como necessidade, desejo, demanda, uso e requisito de informação.
Necessidade de informação se relaciona com as informações que o
indivíduo precisa ter acesso para exercer suas atividades pessoais, acadêmicas e profissionais. O desejo é o que o indivíduo gostaria de ter; no entanto,
ele pode ser ou não realmente traduzido por uma demanda de informação.
Em outras palavras, a demanda é um desejo torando explícito e forma. O
uso é o que o indivíduo realmente utiliza. Indivíduos podem utilizar somente o que está disponível – o uso é, portanto, dependente da provisão e
acessibilidade do serviço de informação. E, finalmente, requisito é um termo
de ligação; pode significar o que é necessário, desejado ou demandado.
Um documento produzido pelo governo dos Estados Unidos sobre
informação governamental (United States of America – USA, 2002) estabelece que qualidade, nesse contexto, abrange a objetividade, a utilidade e
a integridade. O termo utilidade refere-se a quão útil é a informação para o
público pretendido. É necessário se considerar que a utilidade da informação
depende do público ao qual se destina. A objetividade refere-se ao modo
como a informação é apresentada e ao seu conteúdo – acurada, clara,
completa e sem viés. Isso inclui, por vezes, a necessidade de se apresentar
informação complementar (o texto de uma lei, por exemplo) para tornar
mais clara uma dada informação. A integridade refere-se à segurança da
informação, no sentido de que ela não pode ser revisada ou acessada sem
autorização, para que não haja corrupção ou falsificação do seu conteúdo.
Já Furquim (2004) trata a integridade da informação na percepção
do usuário e utiliza o termo confiabilidade da informação, definido como
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“a autoridade da fonte percebida pelo usuário” (HARRIS apud FURQUIM,
2004, p. 3). A opinião da autora coaduna-se com a do documento citado
no parágrafo anterior no que tange às preocupações sobre segurança da
informação suscitadas pela utilização da web.
Outra questão relevante levantada pela autora sobre a qualidade da
informação é a sua atualidade. Com base na literatura, são recomendados
alguns critérios para verificação da atualidade da informação: data da última atualização da página web que está sendo consultada; data referente à
última atualização do banco de dados pesquisado (caso existam pesquisas
em bancos de dados on-line); indicativos de frequência de atualização das
informações; etc. Tudo isso fornece indicações que permitem “que o material disponibilizado seja percebido pelo usuário como atual” (ALEXANDER e TATE apud FURQUIM, 2004). Além disso, há uma correlação entre
atualidade e acurácia da informação: um exemplo simples são as cotações
de moeda estrangeira. Uma cotação de um mês atrás provavelmente não
terá valor para uma transação comercial no presente.
Rieh (2002) propõe um modelo para avaliação da qualidade da informação pelo usuário baseado em pesquisa bibliográfica e experimental.
Nesse modelo o julgamento da qualidade da informação se dá a partir da
relação entre as características da informação contida no website e as características do usuário. As características da informação contempladas
pelo modelo são: o conteúdo, a fonte, a apresentação e o formato. Em relação ao usuário, as características são: a tarefa, a situação e o conhecimento
prévio. Finalmente, os critérios de julgamento são: goodness, utilidade,
confiabilidade, atualidade, importância.
Um portal eletrônico não apresenta somente informações, ele também oferece funcionalidades, uma vez que, conforme mencionado, além
de ser um sistema de informação em hipertexto, é ainda uma interface de
software (GARRET, 2002). As funcionalidades de um software, portanto,
compõem o outro subconjunto de conteúdos de um portal. Esse subconjunto pode ser avaliado sob a perspectiva da engenharia de software, uma vez
que é considerado um dos critérios de avaliação de qualidade de software,
como já foi visto.
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Segundo Sellen e Nicol (apud RAMOS, 1993), os usuários, implicitamente, fazem várias perguntas ao utilizar um software. Para cada tipo
da questão há formas canônicas utilizadas pelos usuários: (1) orientada a
objetivos – que tipo de coisas eu posso fazer com este sistema? (2) descritiva – o que é isso? o que é que isso faz? (3) procedural – como é que eu faço
isto? (4) interpretativa – como foi que isto aconteceu? (5) relativa à navegação – onde é que eu estou? Dessa tipologia pode-se fazer duas inferências
relevantes. A primeira é que, mais uma vez, percebe-se que, do ponto de
vista do usuário, a avaliação de um sistema interativo contempla múltiplas
dimensões. A segunda é que os dois primeiros tipos de questionamento
(orientado a objetivos e descritivo) são diretamente associados às funcionalidades do software, tais como percebidas pelo usuário.
A avaliação da funcionalidade na perspectiva da engenharia de software é um assunto extenso e complexo, e não houve a pretensão de esgotá-lo
nesta obra. Mas alguns conceitos são necessários na perspectiva da avaliação de portais eletrônicos. Funcionalidade, conforme definido, é a capacidade do software de prover funções que atendam a necessidades implícitas e
explícitas, quando usados nas condições especificadas (ISO/IEC 9126 apud
EARTHY, JONES e BEVAN, 2001). Dentro da engenharia de software existe
uma área que trata da especificação dessas funções e condições, conhecida
como engenharia de requisitos. As funções, para essa disciplinas, são tratadas como requisitos funcionais. Um requisito, por sua vez, é definido pelo
glossário do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) (apud
TURINE e MASIERO, 1996) como: (1) uma condição ou capacidade necessitada por um usuário para resolver um problema ou alcançar um objetivo;
(2) uma condição ou capacidade que deve ser satisfeita ou possuída por um
sistema ou componente do sistema para satisfazer um contrato, um padrão
ou uma especificação; (3) uma representação documentada de uma condição ou capacidade como em (1) ou (2). O conceito (1) é de grande valia para
este estudo, pois um portal deve oferecer condições ou capacidades (funcionalidades) para que o usuário resolva um problema ou alcance um objetivo.
Não se deve, no entanto, confundir funcionalidade com usabilidade: a primeira é associada às funções providas; a segunda, à forma de interação entre
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o software (no caso, o portal) e o usuário, para a consecução de suas tarefas
por meio daquelas funções.

2.4

Avaliação de Portais Eletrônicos
na Perspectiva da Arquitetura da
Informação

Segundo Rosenfeld e Morville (2002), alguns websites proveem
estruturas lógicas que auxiliam o usuário a encontrar o que ele está buscando e completar suas tarefas. Tais estruturas compõem o que os autores
chamam de arquitetura da informação.
A arquitetura da informação possui, conforme esses autores, as seguintes definições (p. 4, tradução livre): (1) combinação de esquemas de
organização, rotulação e navegação dentro de um sistema de informação;
(2) o design estrutural de um espaço de informação, de modo a facilitar a
consecução de tarefas e acesso intuitivo ao conteúdo; (3) a arte e a ciência
de estruturar e classificar websites e intranets, a fim de ajudar as pessoas
a encontrar e gerenciar informação; (4) uma disciplina emergente e uma
comunidade de prática focada em trazer princípios do design e da arquitetura para o domínio digital.
Os autores citados, a fim de delimitar a área de atuação da arquitetura da informação, argumentam que ela não é usabilidade nem design
gráfico. No entanto, afirma que ela atua junto com essas áreas. E, ressaltando a dificuldade de se saber exatamente quais componentes formam
uma arquitetura da informação, propõem que eles sejam organizados em
quatro categorias: sistemas de organização da informação; sistemas de rotulação; sistemas de navegação; e sistemas de busca.
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Nosso entendimento do mundo é amplamente determinado pela
nossa habilidade em organizar informação (ROSENFELD, MORVILLE,
2002). E essa habilidade, com a explosão informacional causada pela internet a partir da década de 1990, tem sido cada vez mais exigida. Assim, sistemas de organização da informação são a base para a construção de um website no qual o usuário possa se situar no espaço de informação, conseguir
de deslocar com eficiência nele e cumprir as tarefas às quais ele se propôs.
Os sistemas de organização da informação são compostos de esquemas e estruturas de organização. Um esquema de organização define
as características compartilhadas pelos itens que formam o conteúdo e
influencia a lógica de agrupamento desses itens (ROSENFELD e MORVILLE, 2002). Um exemplo simples e comum desse tipo de esquema é a
agenda de telefone.
Os esquemas de organização podem ser exatos ou ambíguos. Os
esquemas de organização exatos dividem a informação em seções bem definidas e mutuamente exclusivas. Eles podem ser alfabéticos, cronológicos
ou geográficos (ROSENFELD e MORVILLE, 2002). A agenda de telefones
utiliza um esquema de organização alfabético e, portanto, exato. Um atlas
também utiliza um esquema de organização exato: o geográfico.
Os esquemas de organização ambíguos, por sua vez, dividem a informação em categorias que não oferecem uma definição exata. Esses esquemas
podem ser baseados em tópicos, tarefas ou atividades, audiência, metáfora.
Podem ainda ser uma mescla dos anteriores, ou seja, esquemas híbridos.
Apesar de não serem precisos, os esquemas de organização ambíguos frequentemente constituem os mais importantes esquemas de organização da
informação. Os catálogos das bibliotecas, por exemplo, possuem três esquemas de organização primários: pode-se buscar livros por autor, título ou assunto. Os esquemas de organização por autor e título são exatos e, portanto,
fáceis de criar, manter e usar. No entanto, a pesquisa na área mostra que os
esquemas de classificação baseados em assuntos, como o Decimal de Dewey,
são usados muito mais frequentemente (ROSENFELD e MORVILLE, 2002).
Uma estrutura de organização define os tipos de relacionamento
entre os itens e os grupos de conteúdos. Apesar de intangíveis, exercem um
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importante papel no design de websites. A estrutura da informação define
as formas primárias nas quais os usuários podem navegar. As estruturas
de organização mais comuns que se aplicam às arquiteturas dos websites
e das intranets são a hierarquia, o modelo orientado a base de dados e o
hipertexto (ROSENFELD e MORVILLE, 2002).
A base de quase todas as boas arquiteturas de informação é uma
hierarquia bem projetada, também chamada de taxonomia (ROSENFELD
e MORVILLE, 2002). Segundo os autores, pelo fato de as hierarquias proverem uma forma simples e familiar de organizar informação, geralmente
são um bom ponto para iniciar o processo de arquitetura da informação.
Ainda segundo esses autores, a elaboração das hierarquias ou taxonomias
é um método top-down, pois parte de categorias maiores até chegar nas
unidades de informação. No entanto, para Garret (2002), é possível também se criar taxonomias de forma bottom-up. Nesse caso, parte-se dos requisitos funcionais e de conteúdo, que vão sendo agrupados em categorias
maiores. Em ambos os casos, no entanto, é necessário que a estrutura resultante reflita os objetivos do website e as necessidades dos usuários.
Existem vários tipos de taxonomias, de acordo com o tipo de esquema de organização utilizado. Assim, pode-se utilizar taxonomias temáticas, ou seja, nas quais as categorias e unidades de informação são
classificadas por temas ou assuntos. Um exemplo deste tipo de organização pode ser visto na ilustração 2.1, extraído da página inicial do portal
eletrônico do governo da França.
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Ilustração 2.1: Exemplo de esquema de organização por tema

Fonte: Portal do governo da França: http://www.gouvernement.fr.

É possível também elaborar uma taxonomia com base no organograma ou estrutura funcional de uma empresa ou entidade. Um exemplo é
apresentado na ilustração 2.2, extraída a partir da página inicial do portal
do governo de Alagoas. Esta forma de organização, porém, possui uma
séria limitação quando se trata de portais institucionais de governo (ou
seja, aqueles voltados para o público externo). O cidadão não é obrigado a
saber em qual unidade organizacional determinado tema é tratado. Considerando-se o exemplo dado, se alguém deseja saber informações sobre
os projetos associados a desenvolvimento de software do estado, deve procurar em Ciência e Tecnologia ou Tecnologia da Informação? Assim, esse
tipo de esquema não deve ser usado de forma isolada, mas em conjunto
com outros esquemas.
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Ilustração 2.2: Exemplo de esquema de organização pela estrutura
funcional

Fonte: Portal do governo do estado de Alagoas: http://www.governo.al.gov.br.
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Outra possibilidade é organizar os conteúdos por audiência, como
no exemplo da ilustração 2.3, no qual o primeiro nível de classificação se
dá pelo público-alvo, no caso: cidadão, gestor público, rede de controle,
Congresso Nacional e TCU corporativo (público interno).
Ilustração 2.3: Exemplo de esquema de organização por audiência

Fonte: Portal do Governo do estado de Minas Gerais: www.mg.gov.br.

Pode ser que seja necessário usar um esquema de organização
híbrido. É o que pode ser visto na ilustração 2.4, extraído do portal do
Executivo federal. Trata-se de um esquema baseado em audiência (empreendedor, estudante, jornalista e trabalhado) e tema (cidadania, ciência e
tecnologia, etc.).
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Ilustração 2.4: Exemplo de esquema de organização híbrido – audiência e tema

Fonte: Portal do governo do estado de Tocantins: www.to.gov.br

A organização é a base da arquitetura da informação de um portal
eletrônico. Mas não basta que as informações estejam bem organizadas,
ou seja, agrupadas de uma forma que faça sentido para seus usuários. É
necessário comunicar essa organização, e isso é feito por meio dos sistemas
de rotulação. A rotulação é uma forma de representação. Da mesma forma
que palavras são ditas para expressar conceitos, utiliza-se rótulos (labels)
para representar grandes agrupamentos de informação nos websites (ROSENFELD e MORVILLE, 2002). Os autores citam como exemplo o rótulo
“Contate-nos” (ou “Fale conosco”): ele representa um grupo de informações que inclui, dentre outras, o nome do contato, seu endereço, telefone e
e-mail. Um contraexemplo de rotulagem pode ser visto na ilustração 2.2,
já mencionada. No guia de navegação (conhecido como breadcrumb ou
migalha de pão) aparece a expressão “you are here: home”. Este rótulo está
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em inglês, o que impedirá o entendimento de boa parte da população do
estado de Alagoas16.
Os sistemas de rotulação são importantes para o usuário pois mostram a eles como o website se organiza e como se navega nele. Ou seja, eles
ligam o usuário aos sistemas de organização e navegação da informação.
Estudo de Miller (2004) indica que a escolha de rótulos claros (com baixa
ambiguidade) possui impacto significativo na eficiência da navegação em
um website17.
Na web, normalmente se encontram rótulos em dois formatos: textual e icônico (em forma de ícone) e em quatro categorias (ROSENFELD e
MORVILLE, 2002): (i) links contextuais – são hiperlinks para grupamentos de informação que estão em outras páginas ou em um local dentro de
uma mesma página; (ii) cabeçalhos – rótulos que simplesmente descrevem
o conteúdo que vem depois deles; (iii) opções de sistema de navegação – rótulos que representam as opções em sistemas de navegação (como em um
menu, por exemplo); (iv) termos de índice – palavras-chave e cabeçalhos
de assunto que representam o conteúdo para busca ou navegação.
Enquanto os sistemas de organização da informação baseados em
uma boa taxonomia reduzem as chances de um usuário ficar perdido em
um website, os sistemas de navegação são necessários para prover contexto
e dar maior flexibilidade. Rosenfeld e Morville (2002) fazem uma analogia
entre a arquitetura de uma casa e arquitetura da informação: a estrutura
e a organização relacionam-se com a construção dos cômodos; a navegação, por sua vez, equivale a adicionar portas e janelas. Os sistemas de
navegação são compostos por subsistemas, os quais Rosenfeld e Morville

16 Provavelmente esta é uma funcionalidade pronta, que veio com a ferramenta de construção de portal. Mas a equipe responsável não fez as adaptações necessárias.
17 Nesse estudo um software simula o comportamento de usuários navegando em um website para encontrar determinado
item de informação. Como o software não tem capacidade semântica, ele se orienta apenas pelas ligações (links) e rótulos.
Em uma das simulações, há duas estruturas, ambas com a mesma quantidade de itens, mas com diferentes configurações:
uma com dois níveis (32 x 16 = 512 itens) e outra com três níveis (8 x 8 x 8 = 512 itens). A primeira, no entanto, possui
rotulagens mais ambíguas do que a segunda. Seu estudo indica uma navegação mais rápida usando a segunda estrutura,
apesar de ela possuir um nível a mais.
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denominam sistemas de navegação global, local e contextual. A ilustração
2.5 ilustra o conceito.
Ilustração 2.5: Sistemas de navegação global, local e contextual –
visão conceitual

Fonte: Traduzido e adaptado de Rosenfeld e Morville (2002, p. 107).

O sistema global de navegação geralmente está presente em cada
página pertencente ao website. Normalmente é implementado na forma
de uma barra de navegação no topo de cada página. Rosenfeld e Morville
(2002) destacam que, como as barras de navegação são, frequentemente, o
único elemento de navegação consistente de um site, eles possuem grande
impacto na usabilidade do mesmo. Por isso, devem ser submetidos a um
processo design e avaliação intensivo, iterativo e centrado no usuário. É
importante frisar também que, o projeto estrutural de um sistema de navegação faz parte do escopo da arquitetura da informação. Já sua implementação física está no âmbito do design gráfico.
Em muitos websites, o sistema global de navegação é complementado por um ou mais sistemas locais de navegação, que permite ao usuário
explorar as imediações da área em que se encontra. Alguns sistemas de
navegação local e o conteúdo ao qual eles provêm acesso frequentemente
são tão diferentes entre si que são referidos como subsites.
Alguns relacionamentos não se enquadram totalmente nas categorias de navegação local e global. Elas demandam a criação de links de
navegação contextual específicos para uma página, documento ou objeto
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em particular. Rosenfeld e Morville (2002) denomina-os sistemas de navegação suplementares. Como exemplo, os autores citam os links do tipo
“Veja também” (ou “Produtos relacionados”) dos sites de comércio eletrônico, os quais relacionam os usuários com produtos ou serviços similares
aos exibidos em uma determinada área do site.
Idealmente um usuário deveria encontrar a informação que busca
simplesmente navegando pelo site. Ou seja, a combinação dos sistemas de
organização e navegação da informação deveria ser suficiente para que o
usuário encontrasse o conteúdo desejado.
No entanto, na medida que os websites crescem, pode ser interessante acrescentar sistemas de busca de informação complementares, semelhantes aos mecanismos encontrados na web, tais como o Google, Yahoo, etc.
Algumas reflexões devem ser feitas antes de se decidir pela instalação de um sistema de busca em um website (traduzido e adaptado de
ROSENFELD e MORVILLE, 2002, p. 132-133):
• O site possui conteúdo suficiente que justifique o uso de um mecanismo de busca?
• O investimento em sistemas de busca desviará o foco dos sistemas
de navegação? Muitas vezes os sistemas de busca servem como paliativo para sites com sistemas de navegação mal projetados.
• Há tempo e know-how para otimizar o sistema de busca do site?
• Há alternativas melhores? Um índice, por exemplo, pode ser uma
solução trabalhosa para construir a primeira vez, mas simples de se
manter, exigindo pouco know-how (basicamente conhecimento de
linguagem HTML).
Uma vez decidida a implementação de um sistema de busca,
deve-se levar em consideração algumas variáveis no projeto da interface
desse sistema (traduzido e adaptado de ROSENFELD e MORVILLE, 2002,
p. 163-164):
• O nível de experiência em busca que os usuários possuem: eles estão
acostumados com linguagens especializadas de consulta (como os
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operadores booleanos AND, OR, etc.) ou preferem linguagem natural? Eles necessitam de uma interface simples ou cheia de funcionalidades? Eles precisam de pouca ou muita informação de ajuda?
• O tipo de resultado que usuários querem: longos, breves,
detalhados?
• O tipo de informação que se está procurando: estruturada ou textual? Em formato HTML? Ou em outro formato, como PDF?
• O volume de informação que está procurando: os usuários desistirão da busca pelo número excessivo de documentos recuperados?
Quantos resultados devem ser exibidos por vez?
Em síntese, a avaliação de um website sob a perspectiva da arquitetura da informação visa identificar se o usuário consegue navegar de forma
eficiente no espaço informacional, buscar e encontrar a informação ou conteúdo que necessita. O espaço informacional de um website ou portal eletrônico é o conjunto de páginas web que o compõem, juntamente com os produtos
e sistemas de informação acessíveis por meio dessas páginas. Para alcançar
uma boa arquitetura da informação é necessário se pensar, de forma integrada, nos sistemas de organização, navegação, rotulação e busca.

2.5

Estudo Comparativo das Metodologias de
Avaliação de Sistemas Interativos

Os websites e os sistemas baseados na web, de forma geral, conforme demonstrado anteriormente, possuem, cada vez mais, características
interativas. Desse modo, técnicas utilizadas na avaliação da interação e/ou
da interface de sistemas interativos, podem, com as devidas adaptações,
ser aplicados naqueles sistemas.
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É importante definir uma nomenclatura básica, a fim de tornar
mais claro e inteligível o estudo do tema. A nomenclatura adotada aqui
é uma extensão da proposta por Preece, Rogers e Sharp (2005) e possui
três conceitos principais: paradigmas de avaliação, métodos de avaliação e
técnicas de avaliação. Escolheu-se essa abordagem pelo fato de as autoras
agruparem os métodos e técnicas segundo paradigmas com características
bem definidas.
Os paradigmas de avaliação são um conjunto de crenças e práticas associadas a essas crenças, as quais podem também ser respaldadas
pela teoria (PREECE, ROGERS e SHARP, 2005). Os quatro paradigmas
centrais na área de avaliação de sistemas interativos identificados pelas autoras são: (P1) avaliações “rápidas e sujas” (quick and dirty); (P2) testes de
usabilidade; (P3) estudos de campo; (P4) avaliação preditiva. O método de
avaliação é a especificação de um procedimento para se fazer a avaliação.
A técnica de avaliação é o meio ou instrumento pelo qual o procedimento
especificado será implementado. Por exemplo, o método de revisão por especialista pode ser implementado pela técnica de check-list ou pela técnica
de avaliação heurística.
Uma avaliação do tipo “rápida e suja” (quick and dirty) – paradigma
P1 – é uma “prática comum, na qual os designers obtêm um feedback informal dos usuários ou consultores para confirmar que suas ideias estão de
acordo com as necessidades dos usuários e que estão agradando” (PREECE,
ROGERS e SHARP, 2005, p. 361). Conforme as autoras, avaliações desse
tipo podem ser realizadas em qualquer estágio do design e a “ênfase está
em uma [...] contribuição rápida, não em descobertas cuidadosamente documentadas” (p. 361). Ainda segundo as autoras, tal abordagem se tornou
popular particularmente para o web design, devido ao contexto dinâmico
da web, onde os espaços de tempo são curtos e as mudanças, constantes.
Os testes de usabilidade – paradigma P2 – avaliam o desempenho
dos usuários típicos na realização de tarefas específicas. Tais tarefas são
cuidadosamente preparadas e o desempenho do usuário é geralmente
avaliado em relação ao número de erros e/ou ao tempo para completar a
tarefa. Os usuários podem ser filmados e/ou observados e/ou terem suas
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interações registradas por software. Podem ser utilizados também questionários e entrevistas. A principal característica que distingue esse paradigma é o fato de ele ser realizado em ambiente real a fim de ampliar o
entendimento do que usuários fazem naturalmente e como a tecnologia
influencia tais atividades (PREECE, ROGERS e SHARP, 2005).
Em relação ao paradigma “estudos de campo” (P3), há duas abordagens genéricas, segundo as autoras. A primeira consiste em “observar
explicitamente e registrar o que está acontecendo, com alguém que observa
a situação de fora” (p. 362). Segundo as autoras: “técnicas qualitativas são
utilizadas para se coletarem dados, os quais podem ser então analisados
quantitativa e qualitativamente [...]”. Na segunda abordagem, o avaliador
“pode ser alguém que está imerso no ambiente ou até mesmo um participante” (p. 362). Esses métodos são chamados etnográficos e consistem “em
um tipo particular de avaliação [...] cujo objetivo é explorar os detalhes do
que acontece em um ambiente social particular” (p. 363).
Finalmente, as autoras descrevem o paradigma preditivo (P4)
como aquele no qual especialistas “aplicam seu conhecimento a respeito
de usuários típicos, geralmente guiados por heurísticas, visando a prever
problemas de usabilidade” (p. 363, grifo nosso). Sua característica-chave,
segundo as autoras, é que os usuários finais não precisam estar presentes,
“o que torna o processo rápido, relativamente barato e, portanto, atrativo”
(p. 363). Mas elas ressaltam que ele também possui suas limitações. Uma
das limitações apontadas é que muitas heurísticas são excessivamente genéricas e, por vezes, limitadas, ou seja, não são devidamente adaptadas
às novas tecnologias e, consequentemente, às novas formas de interação
proporcionadas pela web, celulares, tecnologias corporativas, etc.
Existem diferentes formas de categorizar os métodos de avaliação. Utilizar-se-á aqui a classificação proposta por Preece, Rogers e Sharp
(2005), baseada no objetivo de cada método: observar usuários; solicitar
as opiniões dos usuários; solicitar as opiniões dos especialistas; testar o
desempenho dos usuários; modelar o desempenho das tarefas dos usuários a fim de prever a eficácia de uma interface. Tais métodos podem ser
usados de maneiras diferentes em paradigmas diferentes de avaliação.
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A ilustração 2.6 apresenta a relação entre paradigmas e métodos de avaliação, segundo Preece, Rogers e Sharp (2005).
Ilustração 2.6: Relação entre paradigmas e métodos de avaliação de
sistemas interativos
Métodos

Paradigma de avaliação
(P1) “Rápida e suja”

(P2) Testes de
usabilidade

(P3) Estudos
de campo

(P4) Preditiva

(M1) Observar
os usuários

Importante para
observar como
os usuários se
comportam em seus
ambientes naturais.

Logs de vídeo e interação, que podem
ser analisados para
identificar erros,
investigar rotas no
uso do software ou
calcular o tempo
de desempenho.

A observação
constitui uma parte
central de qualquer
estudo de campo.
Em estudos etnográficos, os avaliadores
ficam imersos no
ambiente. Em outros
tipos de estudo, o
avaliador observa
objetivamente.

N/A

(M2) Perguntar
aos usuários

Discussões individuais com usuários
e usuários em
potencial, em grupos
ou grupos focais.

Os questionários de
satisfação dos usuários são administrados para coletar
as opiniões deles.

O avaliador pode
entrevistar ou
discutir o que vê
com os participantes. As entrevistas
etnográficas são
utilizadas em estudos etnográficos.

N/A

(M3)
Perguntar aos
especialistas

Fornecer críticas
(denominadas
relatórios críticos) de
usabilidade de um
protótipo [ou utilizar
heurísticas para
avaliar um design de
um produto já em
funcionamento].

N/A

N/A

Os especialistas utilizam
heurísticas
logo no início
do design,
para prever
a eficácia de
uma interface.
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Métodos

Paradigma de avaliação
(P1) “Rápida e suja”

(P2) Testes de
usabilidade

(P3) Estudos
de campo

(P4) Preditiva

(M4) Testes
com usuários

N/A

Testar usuários
típicos na realização
de tarefas típicas
em um ambiente
de laboratório
controlado constitui
o pilar dos testes
de usabilidade.

N/A

N/A

(M5) Modelar
o desempenho
do usuário
na realização
das tarefas

N/A

N/A

N/A

Os modelos
são utilizados
para prever
a eficácia de
uma interface
ou comparar
tempos de
desempenho
em versões
diferentes.

Fonte: PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de Interação: além da interação homem-computador. Tradução: POSSAMI, Viviane. São Paulo: Bookman, 2005, p. 367.

Conforme mencionado, a nomenclatura e a classificação geral adotada no presente trabalho é a proposta por Preece, Rogers e Sharp (2005).
No entanto, conceitos e ideias relacionados a métodos e técnicas específicas
oriundas de outros autores, incluindo os supracitados, serão utilizados. A
seguir, cada um dos paradigmas propostos será um pouco mais detalhado.
Há na literatura outras classificações, com algumas diferenças na
terminologia. Para Shneiderman e Pleasant (2005), os métodos de avaliação podem ser classificados em seis grupos: revisão por especialistas
(expert reviews); testes e laboratórios de usabilidade; instrumentos de investigação (survey instruments); testes de aceitação; avaliação durante uso
ativo; experimentos orientados controlados psicologicamente. Já Nielsen
(1994) propõem uma classificação mais simples: inspeção de usabilidade;
outros métodos; feedback do usuário.
A classificação proposta por Shneideraman e Pleasant (2005) engloba a de Nielsen (1994); ademais, é bastante assemelhada à estabelecida
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por Preece, Rogers e Sharp (2005), conforme se vê comparando a ilustração 2.6 ao parágrafo anterior:
1. “Observar os usuários” (M1) corresponde à “avaliação durante
uso ativo”;
2. “Perguntar aos usuários” (M2) corresponde à “instrumentos de
investigação”;
3. “Perguntar aos especialistas” (M3) corresponde à “revisão por
especialistas”;
4. “Testes com usuários” (M4) corresponde à “testes e laboratórios
de usabilidade”;
5. “Modelar o desempenho do usuário...” (M5) corresponde à “experimentos controlados psicologicamente”.
Para implementar os métodos descritos, há diversas técnicas na literatura que podem ser enquadrados na classificação adotada. Na ilustração 2.7 (elaborada a partir da ilustração 2.6) são destacadas as desenvolvidas e/ou compiladas por Shneiderman e Pleasant (2005) e Nielsen (1994).
Os métodos e técnicas citadas estão sucintamente descritas a seguir. Um
breve estudo comparativo também é apresentado, com enfoque na aplicabilidade no contexto desejado, ou seja, portais eletrônicos de governo.
Observar os usuários (M1), segundo Preece, Rogers e Sharp (2005),
“pode lhe dizer muito sobre o que eles fazem, o contexto em que estão,
quão bem a tecnologia os apoia e que outros suportes são necessários”
(p. 379). As técnicas de observação dos usuários podem ser aplicadas segundo três paradigmas: observações “rápidas e sujas”, em testes de usabilidade ou em estudos de campo. As observações “rápidas e sujas” são
maneiras de se descobrir o que está acontecendo rapidamente e com pouca
formalidade. Por exemplo, avaliadores vão a uma escola ou escritório, a
fim de observar os usuários de forma casual. As observações em testes de
usabilidade utilizam vídeos e logs (registros de bases de dados) de interação. Os observadores podem ainda assistir a tudo através de um espelho
ou TV remota. Já as observações em estudos de campo podem ser feitas
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sob uma perspectiva interna ou externa e o objetivo consiste em causar a
menor interferência possível (PREECE, ROGERS e SHARP, 2005).
Ilustração 2.7: Enquadramento das técnicas de avaliação de sistemas
interativos
Métodos

Paradigma de avaliação
(P1) “Rápida
e suja”

(P2) Testes de
usabilidade

(P3) Estudos
de campo

(M1)
Observar os
usuários

N/A

Registro de
dados contínuo da
performance do
usuário (continuous
user-performance
data logging)
(SHNEIDERMAN e
PLEASANT, 2005).

Pensar em “voz alta”
(thinking aloud)
(NIELSEN, 1994).

N/A

(M2)
Perguntar
aos usuários

Entrevistas e
discussões com
grupos focais
(SHNEIDERMAN
e PLEASANT,
2005).

Questionários
e formulários
(survey instruments)
(SHNEIDERMAN e
PLEASANT, 2005).

Grupos de discussão
ou grupos de
notícias (newsgroups)
(SHNEIDERMAN e
PLEASANT, 2005).

N/A

Avaliação
heurística
(SHNEIDERMAN
e PLEASANT,
2005; NIELSEN,
1994).

N/A

N/A

Revisão por
documentos-guia
(guidelines review)
(SHNEIDERMAN e
PLEASANT, 2005).

(M3) Perguntar aos
especialistas

(P4) Preditiva

Consultas on-line
por chat ou telefone
(SHNEIDERMAN e
PLEASANT, 2005).

Inspeção de
consistência
(SHNEIDERMAN e
PLEASANT, 2005).
Inspeção formal
de usabilidade
(SHNEIDERMAN e
PLEASANT, 2005).
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Métodos

(M4)
Testes com
usuários

Paradigma de avaliação
(P1) “Rápida
e suja”

(P2) Testes de
usabilidade

(P3) Estudos
de campo

(P4) Preditiva

N/A

Testes de usabilidade
e laboratórios de
usabilidade
(SHNEIDERMAN e
PLEASANT, 2005).

N/A

N/A

N/A

Percurso cognitivo
(SHNEIDERMAN e
PLEASANT, 2005);
modelos preditivos
(PREECE, ROGERS
e SHARP, 2005).

Testes de aceitação
(SHNEIDERMAN e
PLEASANT, 2005).
(M5)
Modelar o
desempenho do
usuário na
realização
das tarefas

N/A

N/A

Fonte: Compilado a partir de Preece, Rogers e Sharp (2005), Shneiderman e Pleasant (2005) e
Nielsen (1994).
Nota: N/A = Não se aplica.

Um outro método mencionado por Shneiderman e Pleasant (2005)
é perguntar aos usuários acerca das suas impressões subjetivas em relação
a aspectos específicos da interface (M2), tais como a representação de: “objetos e ações pertencentes ao domínio da tarefa; metáforas e manipuladores de ação do domínio da interface; sintaxe das entradas e desenho dos
displays de saída” (p. 151). Além disso, as autoras recomendam ainda traçar o perfil do usuário, identificando aspectos como: perfil pessoal (idade,
sexo, educação, renda, etc.); experiência com computadores (tempo de uso,
nível de conhecimento, tipo de sistema ou software usado, etc.); responsabilidades profissionais (influência no processo decisório, papéis gerenciais,
motivação, etc.); estilo da personalidade (introvertido versus extrovertido,
arrojado versus conservador, etc.); razões para não usar a interface (serviços inadequados, complexidade excessiva, lentidão excessiva); familiaridade com as funcionalidades; sentimentos após o uso da interface (confuso
versus claro, frustrado versus sob controle, entediado versus empolgado).
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As entrevistas podem ser conceituadas como uma “conversação com um propósito” (KAHN e CHANNEL apud PREECE, ROGERS
e SHARP, 2005, p. 412). Existem quatro tipos principais de entrevistas:
open-ended ou não estruturadas, estruturadas, semiestruturadas e entrevistas em grupo (FONTANA e FREY apud PREECE, ROGERS e SHARP,
2005). Segundo Preece, Rogers e Sharp (2002), a abordagem de entrevista
não é definida a priori, mas depende “das metas de avaliação, das questões
a serem abordadas e do paradigma adotado” (p. 412). Como exemplo, os
autores dizem que as entrevistas informais (não estruturadas) são mais
adequadas quando se quer obter as primeiras impressões dos usuários
acerca das ideias para um novo design. Por outro, lado, prosseguem, “se
a meta é obter feedback sobre uma característica particular do design [...],
uma entrevista estruturada ou um questionário são geralmente a melhor
opção” (p. 412).
Já os questionários constituem uma técnica bem estabelecida de
coleta de dados sobre opiniões de usuários. São semelhantes a entrevistas e podem conter perguntas abertas ou fechadas (PREECE, ROGERS e
SHARP, 2005). Segundo Shneiderman e Pleasant (2005) os instrumentos
escritos de coleta de dados, como os questionários, podem se aproveitar
das redes de computadores e da web, a fim de atingirem um público potencialmente maior e reduzir custos e esforços de impressão, distribuição
e coleta de formulários em papel.
Em princípio, os questionários podem ser aplicados à toda população de usuários. Provavelmente eles são o único método de avaliação de
usabilidade que torna factível tal nível de cobertura. Isso, por sua vez, é
uma grande vantagem, pois permite descobrir diferenças entre as várias
categorias de usuários. Além disso, auxilia na identificação das necessidades de vários grupos pequenos de usuários. Uma outra vantagem significativa é que tanto entrevistas quanto questionários com questões abertas
frequentemente são profícuos ao solicitar ao usuário relembrar incidentes
críticos no uso do sistema (NIELSEN, 1994).
Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), nem sempre os usuários
estão facilmente acessíveis, “ou envolvê-los é muito caro ou requer muito
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tempo. Em tais circunstâncias, especialistas ou combinações de especialistas podem fornecer o feedback” (p. 429). Daí se desenvolveu o método
“perguntar aos especialistas” (M3). As técnicas associadas a esse método,
denominadas revisões por especialistas ou ainda inspeção de usabilidade,
dependem de haver especialistas (cujo expertise pode ser no domínio da
aplicação ou de interface com o usuário) disponíveis, como staff ou consultores. Eles podem ser conduzidos tanto nas fases iniciais quanto no fim
de um projeto. O resultado pode ser um relatório formal com os problemas identificados ou recomendações de mudança. Há diversos métodos
deste tipo de avaliação: avaliação heurística; revisão por meio de guias
(guideline review); inspeção de consistência; percurso cognitivo (cognitive walkthrough); inspeção formal de usabilidade. A seguir eles são brevemente descritos com base em Shneiderman e Pleasant (2005); Rocha e
Baranauskas (2003) e Nielsen (1994).
Na avaliação heurística, os revisores especialistas criticam uma interface para determinar sua conformidade com uma lista curta de princípios bem estabelecidos de design (as chamadas heurísticas). Faz uma enorme diferença se os especialistas são familiares com as regras e estão aptos
a interpretá-las e aplicá-las.
Já na revisão por meio de guias (guideline review), a interface é verificada para determinar sua conformidade com documentos organizacionais ou outros tipos de guias. Devido ao fato destes documentos poderem
conter muitos itens, é provável que isto tome algum tempo dos revisores
até que eles dominem os guias e dias ou semanas para revisar uma interface extensa.
Na inspeção de consistência, os especialistas verificam a consistência entre uma família de interfaces (de um mesmo sistema ou de vários
sistemas de uma mesma organização, por exemplo). Itens normalmente
analisados são: terminologia, fontes, esquemas de cor, layout, formatos de
entrada e saída, assim como o material de treinamento e a ajuda on-line.
Ferramentas de software podem ajudar a automatizar o processo, assim
como produzir concordância de palavras e abreviações.
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No percurso cognitivo (cognitive walkthrough), os especialistas
simulam usuários reais caminhando pela interface para conduzir tarefas
típicas. O percurso cognitivo tem como foco principal avaliar o design
quanto à sua facilidade de aprendizagem, particularmente por exploração.
O foco na aprendizagem foi motivado por resultados de estudos que apontavam que usuários preferem aprender a usar um software por exploração,
i.e., ao invés de investir tempo em treinamento formal ou leitura de extensivo material de apoio, usuários preferem aprender sobre um software
enquanto trabalham em suas tarefas usuais, adquirindo conhecimento na
medida em que necessitam. Tarefas muito frequentes são o ponto de partida; mas tarefas que são raras, porém críticas, tais como recuperação de
erros, devem também ser testadas. Há extensões do método para cobrir a
navegação em websites que incorporam descrições mais ricas dos usuários
e seus objetivos, além de programas de análise linguística para estimar a
similaridade de nomes de links, por exemplo. Rocha e Baranauskas (2003)
destacam como limitação do método, caso seja usado de forma isolada, a
probabilidade de ele conduzir o design a um forte – talvez excessivo – compromisso com a facilidade de aprendizagem, em detrimento de outras características desejáveis na interação, como a produtividade, por exemplo.
Na inspeção formal de usabilidade, os especialistas podem utilizar
uma reunião ao estilo de um sessão de julgamento, com um moderador
ou juiz, para apresentar a interface e discutir seus méritos e fraquezas.
Os membros da equipe de design podem rebater as evidências acerca de
problemas como se fora uma defesa. As inspeções formais de usabilidade
podem ser experiências didáticas para gerentes e designers inexperientes,
mas podem demorar mais tempo para serem preparadas e envolver mais
pessoas para serem conduzidas do que outros tipos de revisão. Uma outra
questão, levantada por Rocha e Baranauskas (2003), é que este tipo de método depende da confiança que é depositada nos avaliadores18. Além disso,
grupos diferentes de avaliadores provavelmente irão apresentar resultados
diversos. No entanto, caso os resultados sejam excessivamente díspares,

18 Na realidade, para Rocha e Baranauskas (2003), inspeção formal de usabilidade possui outra conotação. Significa aquela em
que são usados modelos exatos e formas matemáticas para calcular a usabilidade de uma interface.
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a própria aplicação do método, em um determinado contexto, pode ser
colocada em xeque.
Segundo Nielsen (1994), muitos desenvolvedores consideram a
maior parte dos métodos de inspeção de usabilidade intimidadores, caros,
difíceis e custosos em relação ao tempo. O autor então propõe a engenharia
econômica de usabilidade (discount usability engineering) com métodos
que são baratos, rápidos e fáceis de serem usados. A avaliação heurística é
o principal método dessa proposta e se enquadra, conforme visto, no paradigma de avaliação “rápida e suja” (P1, ilustração 2.7).
A ilustração 2.8 sintetiza e agrupa as heurísticas desenvolvidas e/
ou compiladas por Nielsen (1994) com os oito princípios, chamados de
regras de ouro, propostos por Shneiderman e Pleasant (2005). Para os autores citados, tais heurísticas podem ser aplicadas em quase todos os sistemas interativos, websites inclusive.
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Descrição

Os diálogos não devem conter informação que seja irrelevante ou raramente necessária. Cada unidade extra de
informação irrelevante compete com unidades de informação relevantes e diminui sua visibilidade relativa. Toda
informação deve aparecer numa ordem lógica e natural.

O diálogo deve ser expresso claramente em palavras, frases e conceitos familiares ao usuário, ao
invés de termos orientados ao sistema.

O usuário não deve ter que lembrar parte da informação de um diálogo para outro.

Os usuários não têm que imaginar que diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa.

O sistema deve manter o usuário sempre informado sobre
o que está acontecendo, por meio de um feedback apropriado dentro de um intervalo de tempo razoável.

Princípio

Forneça um
diálogo simples
e natural

Fale a linguagem
do usuário

Minimize a carga
de memória
de curto prazo
do usuário

Esforce-se
para manter
consistência

Ofereça feedback
informativo

Ilustração 2.8: Princípios ou heurísticas de usabilidade

Para ações frequentes e menores, a resposta pode
ser modesta; já para ações maiores e pouco frequentes, a resposta deve ser mais substancial.

Esta regra frequentemente é a mais desrespeitada, mas
segui-la pode se tornar uma armadilha, pois há várias
formas de consistência, tais como de sequência de ações
em situações similares, de terminologia e de layout.

Instruções de uso devem ser visíveis ou claramente recuperáveis sempre que apropriadas.

A administração pública, ao projetar websites que atendem a
diferentes públicos, por exemplo, cidadãos e empresas, deve
utilizar, para cada um deles, uma linguagem adequada.

Os websites de comércio eletrônico movem usuários da seleção
de produtos para a confirmação do pedido, encerrando com
uma página clara de confirmação que completa a transação.

Comentário/Exemplo
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Usuários frequentemente escolhem funções do sistema por engano
e precisam de saídas de emergência para deixar o estado não
desejado do sistema sem ter que passar por um diálogo extenso.

Aceleradores podem, frequentemente, aumentar a velocidade de interação de usuários especialistas.

Buscar um design cuidadoso que previna a ocorrência de um
problema. Quando não for possível, as mensagens de erro devem
ser expressos em linguagem direta (sem códigos), indicar precisamente o problema e construtivamente sugerir uma solução.

Embora seja melhor que o sistema possa ser usado sem documentação, pode ser necessário prover ajuda e documentação.

Indique
claramente as
saídas e permita
reversão de erro

Forneça atalhos

Previna
erros/Elabore
mensagens de
erro adequadas

Cuide da
ajuda e da
documentação

Tal informação deve ser fácil de encontrar, ser focada na tarefa do usuário, listar passos concretos que
devem ser seguidos, e não ser muito extensa.

Há erros simples de serem prevenidos, como não permitir a
entrada de caracteres alfabéticos em um campo numérico.

Usuários especialistas tendem, por exemplo, a
conhecer e memorizar teclas de atalho, que permitem um meio de acesso mais rápido às funcionalidades do sistema do que o mouse.

Tal funcionalidade reduz a ansiedade, pois o usuário
sabe que erros podem ser desfeitos, encorajando, dessa maneira, a exploração de opções pouco
familiares, mas que podem ser importantes.

Comentário/Exemplo

Fonte: Elaborada pelo autor com base em NIELSEN (1994) e SHNEIDERMAN e PLEASANT (2005).

Descrição

Princípio

Portais de Governo:
Uma avaliação na Câmara dos Deputados

91

CE
92

Série

Colóquios de Excelência

Os testes com usuários (M4), segundo Preece, Rogers e Sharp
(2005), constituem um “aspecto fundamental do design de interação [...]
e envolvem avaliar o desempenho de usuários típicos na realização de tarefas típicas, em condições controladas de laboratório” (p. 451). O objetivo é obter dados precisos do desempenho medido, a fim de mostrar em
que grau um produto ou sistema são usáveis no que diz respeito a metas
de usabilidade, tais como facilidade de uso e capacidade de aprendizado
(learnability).
Os laboratórios de usabilidade possuem duas vertentes. Os acadêmicos preocupam-se mais no desenvolvimento de experiências controladas para testar hipóteses e dar suporte a teorias, enquanto os profissionais
práticos desenvolvem testes de usabilidade para refinar rapidamente as
interfaces com o usuário. Ambas as estratégias usam um conjunto cuidadosamente preparado de tarefas, mas os testes de usabilidade têm um
número menor de participantes (em torno de três), e seu resultado é um
relatório com recomendações de mudanças, em oposição à validação ou
rejeição de hipóteses. Naturalmente, há um espectro útil de possibilidades
entre controles rígidos e testes informais, e, às vezes, uma combinação de
enfoque é apropriado (SHNEIDERMAN e PLEASANT, 2005).
Os testes e laboratórios de usabilidade foram utilizados com sucesso em grandes organizações, tais como IBM e Microsoft. No entanto,
eles possuem pelo menos duas sérias limitações: eles enfatizam o primeiro
uso (first-time usage) e tem uma cobertura limitada das funcionalidades
da interface. Como os testes de usabilidade normalmente duram apenas
em torno de uma a três horas, é difícil prever como será a performance
depois de uma semana ou um mês de uso regular (SHNEIDERMAN e
PLEASANT, 2005).
Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), os modelos preditivos
(M5), ao contrário das outras formas de avaliação apresentadas, permitem
obter medidas de desempenho dos usuários sem testá-los diretamente.
Isso pode ser útil quando é difícil ter contato presencial com os usuários.
A técnica de modelagem preditiva mais bem conhecida na IHC é a Goms,
acrônimo formado a partir das expressões goals (objetivos), operators

Portais de Governo:
Uma avaliação na Câmara dos Deputados

(operadores), methods (métodos), e selection rules (regras de seleção). Os
objetivos referem-se a um estágio específico que o usuário pretende ou necessita alcançar. Os operadores referem-se aos processos cognitivos e às
ações físicas que precisam ser realizados para se atingirem os objetivos
traçados. Os métodos são procedimentos aprendidos para a consecução
dos objetivos e consistem em uma sequência exata de passos. E as regras
de seleção permitem selecionar um método quando houver mais de um
disponível para um dado estágio de uma tarefa.
Tal modelo possui um aspecto interessante no contexto da web,
visto que, em tal ambiente, a quantidade de usuários e sua heterogeneidade
é muito grande, o que torna o custo de outros tipos de avaliação bastante alto. No entanto, como ressaltam as autoras, o método possui também
uma séria limitação: sendo baseado em um desempenho especializado,
não permite que erros sejam modelados. Isso “torna muito mais difícil
(e algumas vezes impossível) prever como um usuário médio irá realizar
suas tarefas” (p. 477).
Existem outras técnicas de avaliação que podem ser consideradas
híbridas, ou seja, possuem aspectos de mais de uma das técnicas já apresentadas. Os testes de aceitação são um exemplo desse tipo de técnica. Trata-se de critérios de aceitação explícitos e, na medida do possível, objetivos
e quantificáveis, para se avaliar uma interface. Devem ser estabelecidos nas
fases iniciais do projeto, quando o documento de requisitos do sistema for
escrito, ou quando o contrato for assinado. Ao invés de usar critérios vagos
e confusos, tais como user-friendly (amigável), os critérios mensuráveis
para a interface do usuário podem ser estabelecidos por meio de critérios
mais precisos, tais como: “tempo para que os usuários aprendam funções
específicas; velocidade de execução de tarefa; taxa de erros por usuário; retenção dos comandos pelo usuário ao longo do tempo” (SHNEIDERMAN
e PLEASANT, 2005, p. 162). Tal técnica traz elementos dos testes de usabilidade, como um certo formalismo na definição das tarefas e do desempenho, mas não é feita necessariamente em um ambiente totalmente controlado, o que a aproxima das técnicas de observação.
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Uma comparação entre os diversos métodos de avaliação pode
ser visualizada na ilustração 2.9, transcrita e adaptada de um trabalho
de Nielsen (1994). O autor ressalta que não se deve basear a avaliação em
apenas um método e desprezar os demais. Ou seja, os métodos não são
mutuamente excludentes e nem completos, se analisados individualmente.
Ilustração 2.9: Comparação entre métodos de avaliação de interação
de sistemas
Nome do
método

Estágio do
ciclo de vida

Usuários

Vantagens Principais

Desvantagens Principais

Avaliação
heurística

Design inicial

Nenhum

Encontra problemas
individuais de usabilidade.
Pode direcionar a aspectos
de usuários experientes.

Não envolve usuários reais,
portanto não encontra
surpresas relacionadas
às suas necessidades.

Medições de
performance

Análise
competitiva,
teste final

Pelo
menos
10

É quantitativo. Resultados
fáceis de se comparar.

Não encontra problemas
individuais de usabilidade.

“Pensar alto”

Design
interativo,
avaliação
formativa.

Entre
3e5

Evita concepções erradas
acerca do usuário. Barato.

Não natural para os
usuários. Dificuldade para
os usuários experientes verbalizarem.

Observação

Análise de
tarefas,
estudos de
acompanhamento

3 ou
mais

Validade ecológica
(ambiental); revela tarefas
reais do usuário. Sugere
funções e funcionalidades.

Difícil de fazer apontamentos. Nenhum
controle sobre o usuário.

Questionários (Survey
Instruments)

Análise de
tarefas,
estudos de
acompanhamento

Pelo
menos
30

Encontrar preferências
subjetivas dos usuários.
Fácil de repetir. Se for
realizado via web, é barato.

É necessário um piloto (para
prevenir mal-entendidos).

Entrevistas

Análise de
tarefas

5

Flexível, investigação
em profundidade.

Consome tempo. Difícil
de analisar e comparar.

Grupos focais

Análise de
tarefas,
envolvimento
do usuário

6a9
por
grupo

Reações espontâneas e
dinâmicas de grupo.

Difícil de analisar. Baixa
validade científica.

Portais de Governo:
Uma avaliação na Câmara dos Deputados

Nome do
método

Estágio do
ciclo de vida

Fazer log do
uso real

Feedback
do usuário

Usuários

Vantagens Principais

Desvantagens Principais

Teste final,
estudos de
acompanhamento

Pelo
menos
20

Encontrar funcionalidades
altamente usadas (ou
em desuso). Pode ser
executado continuamente.

São necessários programas
de análise de dados para
massas de dados pesadas.
Violação da privacidade do usuário.

Estudos de
acompanhamento

Centenas

Rastreia mudanças nas
visões e requerimentos dos usuários.

É necessária uma organização especial para lidar com
os retornos do usuário.

Fonte: Traduzido e adaptado de Nielsen (1994, p. 224).

Os sistemas interativos baseados na web precisam apresentar bons
designs de interação e precisam seguir os princípios gerais para sistemas
interativos apresentados. O processo de avaliação também pode e deve
se valer dos paradigmas, métodos e técnicas já desenvolvidos e testados
pela IHC e disciplinas correlatas (engenharia de usabilidade, ergonomia,
design de interação) para sistemas interativos. Muitas das avaliações de
websites ou de sistemas baseados na web, porém, parecem subutilizar este
conhecimento, partindo de um conjunto de critérios empíricos que variam muito de autor para autor e ignorando o referencial teórico das referidas disciplinas.
Por outro lado, os websites possuem também seus requisitos específicos (PREECE, ROGERS e SHARP, 2005). As questões-chave para o
design de websites que são diferentes de outros designs de interação podem ser captadas por três questões: (1) Onde estou? (2) O que é apresentado aqui? (3) Onde posso ir?
Com o intuito de dar um arcabouço (framework) para a avaliação da arquitetura da informação de websites, Rosenfeld e Morville (2002)
propõem um modelo composto por três dimensões inter-relacionadas:
contexto, conteúdo e usuários. Esse modelo serve de base também para a
avaliação de websites e pode ser visualizado na ilustração 2.10:
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Ilustração 2.10: Arquitetura da informação – contexto, conteúdo e
usuários

Fonte: Traduzido e adaptado de Rosenfeld e Morville (2002, p. 213).

O contexto envolve política, objetivos, restrições orçamentárias,
cronogramas, infraestrutura tecnológica, recursos humanos e cultura corporativa (ROSENFELD e MORVILLE, 2002).
Já o conteúdo pode incluir documentos, dados, aplicações, serviços
on-line (e-services), imagens, arquivos de áudio e vídeo, etc. E os usuários
necessitam encontrar o conteúdo antes de poder usá-lo (ROSENFELD e
MORVILLE, 2002). Logo, arquitetura da informação e conteúdo são fortemente interligados.
Os usuários também são chamados ou podem ser respondentes,
visitantes, empregados, clientes, etc (ROSENFELD e MORVILLE, 2002).
Segundo esses autores, não importa como eles são chamados, são eles que
dão (ou deveriam dar) a palavra final no design, pois, caso ele não for bom,
os usuários não utilizarão ou subutilizarão o site.
Para avaliar a arquitetura da informação do site, Rosenfeld e Morville (2002) recomendam o uso de mais de um método, tais como surveys,
grupos focais, dentre outros. Utilizando o próprio modelo dos autores, é
importante considerar a dimensão contexto. No caso do governo eletrônico, foco deste trabalho, os surveys se mostram os mais promissores, por
permitirem capturar a opinião de um grande número de usuários de forma
relativamente rápida e barata. Eles podem ser feitos por correio eletrônico
ou tradicional, web, telefone ou pessoalmente e podem ser utilizados para
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coletar dados quantitativos e qualitativos (ROSENFELD e MORVILLE,
2002). Ainda segundo os autores, os questionários são usados para identificar quais conteúdos e tarefas os usuários julgam mais valiosos; o que
frusta mais os usuários na versão atual do site; quais ideias os usuários têm
para melhoria do site; qual é o nível de satisfação do usuário.
O conteúdo das páginas deveria ser estruturado de maneira diferente dos documentos-padrão, uma vez que a forma como os usuários as leem
é também diferente (PREECE, ROGERS e SHARP, 2005). Ou seja, é preciso
explorar as características do hipertexto, como a não linearidade e velocidade de transição de leitura. No dizer de Lévy (2004): “A quase instantaneidade
da passagem de um nó ao outro permite generalizar e utilizar em toda a sua
extensão o princípio da não linearidade” (p. 37). Ou seja, pode-se manter o
fluxo da leitura ou interação, mesmo passando-se de uma página a outra, ou
de uma seção a outra dentro da mesma página, sem a necessidade da leitura
completa de cada página ou de cada seção. O usuário é quem dita o caminho
e o ritmo da leitura ou da interação. Além disso, nas páginas web, o conteúdo deveria ser breve e preciso, com frases concisas. Isso permite ao usuário
identificar os pontos principais do texto e, se o interessar, explorar ou não o
tema (PREECE, ROGERS e SHARP, 2005).
Em resumo, há vários paradigmas e métodos de avaliação disponíveis, que devem ser escolhidos e combinados de acordo com os objetivos
estabelecidos e com a fase do projeto. Na verdade, cada método tem seus
pontos fortes e suas restrições e, se utilizados em conjunto, certamente
permitem uma avaliação mais ampla. Mas não se pode esquecer que alguns dos métodos foram desenvolvidos para produtos em um contexto
pré-web e que, portanto, devem ser adaptados para os novos ambientes
baseados no uso intensivo dos hiperlinks e da não linearidade.
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Estudo de Caso no Portal de
Compras da Câmara dos Deputados

3.1

Introdução

Como esta obra é baseada em um trabalho científico – uma dissertação de mestrado – é importante tecer algumas considerações metodológicas, ainda que breves. O objetivo da dissertação era construir um método de avaliação de portais eletrônicos de compras públicas na perspectiva
do usuário externo fornecedor ou licitante. A aplicação do método neste
contexto específico produziu um conjunto de questões de avaliação. Este
método foi então aplicado em um portal específico – o portal de compras
da Câmara dos Deputados –, a fim de testar sua adequação.
A referida pesquisa, quanto aos seus objetivos, era de natureza
exploratória. Segundo Mattar (1996), a pesquisa exploratória pode ser
usada para diversos objetivos, dentre os quais alguns serão destacados e
contextualizados:
1. “Familiarizar e elevar o conhecimento e compreensão de um
problema de pesquisa em perspectiva” (p. 19): dada a carência de
pesquisa de avaliação de sistemas interativos baseados em websites do ponto de vista do usuário externo na área governamental, ainda não havia conhecimento profundo sobre problemas
encontrados por esses usuários ao interagir com o governo por
meio dos referidos sistemas.
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2. “Ajudar no desenvolvimento de hipóteses explicativas de fatos a
serem verificados numa pesquisa causal” e “auxiliar na determinação de variáveis relevantes a serem consideradas num problema de pesquisa” (p. 19): conforme mencionado, durante a revisão
bibliográfica empreendida, a maior parte dos trabalhos publicados sobre avaliação de websites de governo enfocavam somente o
paradigma da avaliação “rápida e suja” combinado com a técnica
“perguntar aos especialistas”. Portanto, não havia ainda como se
identificar variáveis condicionantes ou determinantes associadas
a tais problemas e, por conseguinte, não se poderia também levantar hipóteses para explicar o fenômeno com base nessas variáveis.
A abordagem exploratória de pesquisa “utiliza métodos bastante
amplos e versáteis” e “compreendem: levantamentos em fontes secundárias, levantamentos de experiências, estudos de caso selecionados e observação informal” (MATTAR, 1996, p. 19). O trabalho original utilizou-se
de três dos quatro métodos mencionados.
O primeiro foi o levantamento em fontes secundárias, o qual envolve pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica, para
Manzo (1971 apud MARCONI e LAKATOS, 1992, p. 66), “oferece meios
para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente”, conforme ocorre no presente trabalho. A pesquisa documental
assemelha-se à bibliográfica, sendo que a diferença fundamental entre
ambas é a natureza das fontes (DIEHL e TATIM, 2004, p. 59), pois ela
se vale “de materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou
que ainda podem ser reelaborados de acordo com o objetivo do trabalho”.
No caso específico da pesquisa relatada, buscou-se fontes documentais e
bibliográficas sobre os temas governo eletrônico (capítulo 1), avaliação de
sistemas interativos, com ênfase aos sistemas baseados na web (capítulo
2) e compras públicas – especialmente aquelas realizadas por meio eletrônico (neste capítulo). Essa revisão, no presente trabalho, foi devidamente atualizada e estendida. Além da pesquisa bibliográfica tradicional, foi
feita também a chamada pesquisa telemática, por meio de exploração de
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portais eletrônicos de compras governamentais como o Comprasnet19, a
Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo20, o portal de compras do estado
de Minas Gerais21 e o portal de compras da Câmara dos Deputados22. Tal
pesquisa envolveu também a leitura e o estudo de manuais, atas de sessões
públicas de pregões, editais e avisos de licitações, dentre outros documentos disponíveis nesses portais.
O segundo método usado foi o levantamento de experiências, feito
junto a dois entes da administração pública: a Câmara dos Deputados e o
governo do estado de Minas Gerais, por meio de entrevistas informais e
trocas de mensagens eletrônicas.
Finalmente o terceiro método usado foi o estudo de caso, que segundo Diehl e Tatim (2004, p. 61), “caracteriza-se pelo estudo profundo e
exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita seu amplo
e detalhado conhecimento [...]”. No sentido de método de pesquisa, prosseguem os autores, “pode ser definido como um conjunto de dados que
descrevem uma fase ou a totalidade do processo social de uma unidade,
em suas diversas relações internas e em suas fixações culturais, quer essa
unidade seja uma pessoa, um profissional, uma instituição social, uma comunidade ou uma nação” (p. 61). Os autores ressaltam ainda as vantagens
e limitações do estudo de caso. Dentre as vantagens, citam: “o estímulo a
novas descobertas, a ênfase na totalidade e simplicidade dos procedimentos”. Destacam como principal limitação a “dificuldade de generalização
dos resultados obtidos” (p. 61). O estudo de caso foi utilizado para testar a
aplicabilidade do método desenvolvido.
Uma vez feitas essas breves considerações metodológicas, passa-se
à descrição da estrutura do capítulo: na seção 3.2 é descrito, de forma sintética, o contexto do objeto da avaliação: as compras governamentais por
meio eletrônico no contexto brasileiro – esta seção foi revista e atualizada;
nas seções 3.3 a 3.8 o método original é apresentado; na seção 3.9 é narrada
19 http://www.comprasnet.gov.br.
20 http://www.bec.sp.gov.br.
21 http://www.compras.mg.gov.br.
22 http://www2.camara.gov.br/licitacoes.
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a aplicação no caso concreto e na última seção – 3.10 – é reproduzida a
análise dos resultados.
Posteriormente, já nas considerações finais desta obra, o método
original é revisto e alguns de seus elementos são considerados sob uma
perspectiva mais ampla, com possibilidades de utilização na investigação
de outros portais eletrônicos de governo.

3.2

Compras Governamentais e as Novas
Tecnologias da Informação e da
Comunicação: o Contexto Brasileiro

Para realizar suas funções, o governo necessita adquirir bens e contratar serviços de toda a ordem. Ao governo, por meio dos órgãos públicos,
é atribuído institucionalmente um poder de compra proporcionado pelos
recursos oriundos da sociedade por meio da arrecadação de tributos. De
outro lado, posiciona-se um grande contingente de fornecedores dispostos
a vender esses bens e serviços ao governo (SOBOLL e PONCHIO, 2004).
Portanto, do ponto de vista econômico, “forma-se um mercado complexo,
no qual o ente governo [...] está constantemente comprando, de milhares
de fornecedores, milhares de itens de mercadorias e serviços” (p. 164).
No intuito de lidar com tal complexidade, é necessária a existência
de um sistema de compras, que pode ser definido como uma “função administrativa, responsável por coordenar um sistema de informações (SI)
e controlar e garantir a aquisição de um fluxo de materiais e/ou serviços
a fim de atingir os objetivos/missão da organização” (CAMPANÁRIO e
SILVA, 2002, p. 7).
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De forma geral, as aquisições públicas (envolvendo as compras e
contratações) têm quatro estágios principais: preparação, seleção, gerenciamento do contrato e gerenciamento das garantias. Cada um dos estágios, por sua vez, envolve diversos processos, conforme representado na
ilustração 3.1.
Ilustração 3.1: Estágios principais das compras governamentais
Estágio

Descrição

Preparação

Determinação da necessidade a ser atendida e identificação dos bens e/
ou serviços a serem obtidos de forma a atender esta necessidade. O primeiro estágio termina com a especificação precisa dos bens ou serviços, do orçamento e do método a ser utilizado para a recepção das propostas.

Seleção

A busca pela proposta mais bem avaliada por meio de métodos de cotações ou de compras:
• Cotação de preços: este método é utilizado para aquisição de bens
e serviços comuns e padronizados. Ele envolve contratos de alto volume (em termos quantitativos) e baixo valor (unitário).
• Tendering: este método é utilizado para bens e serviços especializados. Este tipo de aquisição tem um alto impacto econômico por envolver contratos de baixo volume e alto valor.
Este estágio termina com a assinatura do contrato, no caso de um
processo de tendering, ou com a emissão de uma ordem de compra ou entrega de serviço, no caso de cotação de preços.

Gerenciamento do
contrato: implementação

Durante este estágio, o fornecedor entrega os bens ou executa os serviços.
O órgão executante verifica sua validade e faz os pagamentos correspondentes. Ele termina com a aceitação do bem ou serviço em questão.

Gerenciamento do
contrato:
garantias

Provisão de serviços de pós-venda acerca do bem ou serviço adquirido durante o período estipulado no contrato ou na ordem de compra. Este estágio termina quando a garantia expira.

Fonte: Traduzido e adaptado de Asian Development Bank (ADB), Inter-american Development
Bank (IADB); World Bank. Electronic Government Procurement: roadmap. ADB, IADB, World
Bank: 2004. Disponível em: http://www.mdb-egp.org. Acesso em: 15 dez. 2004.

A ilustração 3.2 apresenta o mesmo processo, porém em uma visão
da dinâmica, mostrando as fases na ordem em que ocorrem:
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Ilustração 3.2: Processos de aquisições governamentais

Fonte: Adaptado de Asian Development Bank (ADB), Inter-american Development Bank
(IADB); World Bank. Electronic Government Procurement: roadmap. ADB, IADB, World
Bank: 2004. Disponível em: http://www.mdb-egp.org. Acesso em: 15 dez. 2004.

Na área pública brasileira, um sistema de compras deve seguir quatro princípios fundamentais: (i) escolha da proposta mais vantajosa; (ii)
isonomia qualificada entre fornecedores; (iii) padronização de produtos;
(iv) ampla publicidade (BRASIL, 1993; COSTA apud CAMPANÁRIO e
SILVA, 2002). Isso significa que há, além das questões econômicas, outras,
de ordem política, legal e social. Os governos devem adquirir os bens e
contratar os serviços necessários de forma eficiente, transparente e dando
condições de igualdade aos fornecedores concorrentes.
Uma das condições de igualdade é prover o mesmo nível de acesso
às informações para todos esses fornecedores. Nesse particular, a legislação brasileira é clara quanto à transparência das informações. A Lei nº
8.666, por exemplo, determina que “a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura” (BRASIL, 1993, § 3º).
Embora existisse a exigência de transparência pela referida legislação, sua operacionalização era difícil. Imagine-se, por exemplo, os custos
para se retirar um convite fisicamente por um fornecedor que se localiza
distante do local da licitação. Ou o tempo para de obter um edital por meio
do correio tradicional.
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Além disso, havia ainda um excesso de burocracia que poderia levar a brechas para a corrupção; descentralização sem estratégia; aquisições
percebidas como simples processos de compras e não como uma política
unificada; e mecanismos judiciais e de controle deficientes (FERNANDES,
Andréa Campos Gomes, 2004).
A administração pública, percebendo esses problemas, e na tentativa de satisfazer esses requisitos de eficiência, transparência e igualdade de
condições, implantou algumas inovações nos processos de licitação. Uma
das mais destacadas é o pregão. Na visão de Andréa Fernandes (2004), “a
instituição da modalidade pregão permitiu alterar profundamente a relação entre compradores públicos e fornecedores privados” (p. 224).
O pregão, inicialmente na sua forma presencial, foi instituído pela
Medida Provisória no 2.026, de maio de 2000, e regulamentado pelos Decretos no 3.555, de agosto de 2000, e no 3.693, de dezembro de 2000 (BRASIL, 2000d; BRASIL, 2000e). O pregão eletrônico, realizado virtualmente
por meio da internet, ou seja, sem a presença in loco dos fornecedores, foi
regulamentado pelo Decreto no 3.697, de dezembro de 2000. Em julho de
2002, entrou em vigor a Lei no 10.520 (BRASIL, 2002c), que estendeu o
pregão, em ambas as formas, a todos os entes federativos da União. Em
agosto de 2005, o Decreto nº 5.504, de 2005 (BRASIL, 2005b), revogou e
substituiu o decreto anterior que tratava da matéria (nº 3.697, já citado) e
estabeleceu a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e
serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias
de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos
congêneres, ou consórcios públicos.
O pregão, tanto na forma presencial quanto eletrônica (pregão eletrônico), propicia a confrontação direta entre os interessados por meio de
lances verbais, até a proclamação de um vencedor. A disputa é travada com
o objetivo de reduzir os preços propostos inicialmente. Trata-se, portanto,
de um leilão reverso. A sua aplicação só é possível para a aquisição de bens
ou serviços com características padronizáveis, os chamados bens e serviços
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comuns, ou seja, para aqueles que permitem a comparação e julgamento
das propostas com base exclusivamente no critério de melhor preço.
Na modalidade pregão, há uma etapa competitiva antes da etapa de
julgamento das propostas. O Decreto no 5.450, de 2005 (BRASIL, 2005a,
art. 3o), determina que o credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. O artigo 13 do mesmo decreto estabelece que é de responsabilidade
do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão23.
Outra importante inovação foi a regulamentação da licitação por
registro de preços. A licitação por registro de preço é uma forma de concorrência por meio da qual é escolhida proposta, à qual podem aderir os
demais participantes da licitação, para fornecimentos sucessivos, desde
que adiram ao preço vencedor. Essa forma já havia sido prevista na Lei
nº 8.666, de 1993 (BRASIL, 1993), e foi regulamentada, pela primeira vez,
pelo Decreto nº 2.743, de 21 de agosto de 1998 (BRASIL, 1998). Houve mais
duas modificações, promovidas pelos Decretos no 3.931, de 19 de setembro
de 2001 (BRASIL, 2001f), e no 4.342, de 23 de agosto de 2002 (BRASIL,
2002b). Neste último, o art. 14 estabelece que “poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização [...], bem assim
na automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições
dos órgãos gerenciador e participante”.
As NTIC podem e devem ser utilizadas, em conjunto com inovações institucionais e normativas, para dirimir os problemas citados, pois,
em tese, contribuem para o aumento da publicidade, sendo um meio complementar de obtenção de informação e de comunicação, tanto entre órgãos
23 Percebe-se então que, em relação ao pregão eletrônico, a qualidade da informação dada via sistema web ao fornecedor é
crítica para a sua participação efetiva, sendo que a administração pública não se responsabiliza por eventuais perdas nos
negócios causados, por exemplo, por uma interpretação errada de uma informação ou mesmo por não conseguir obtê-la em
tempo hábil.
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governamentais, quanto destes para com os fornecedores privados; para o
processamento de dados e geração de informações gerenciais; para a integração de órgãos e de sistemas, superando barreiras territoriais e tecnológicas; e como instrumento auxiliar de controle e de transparência, na medida
em que se pode registrar e recuperar mais facilmente todas as informações
concernentes aos processos licitatórios e torná-los disponíveis na web.
No entendimento de Soboll e Ponchio (2004), a utilização das NTIC
proporciona o cumprimento efetivo dos princípios da administração pública brasileira, tais como: publicidade, impessoalidade e eficiência. Além disso, ainda segundo os autores, elas possibilitam o aumento do controle social,
uma vez que o “controle do trabalho pode ser exercido on-line, não só pelos
agentes do governo, mas também por todos aqueles que tenham interesse em
saber como o patrimônio público está sendo administrado” (p. 166).
Para se dar uma ideia de como as NTIC podem simplificar o processo de licitação, a ilustração 3.3 apresenta as etapas de um convite tradicional
e de um convite por meio eletrônico, tal como realizado na Bolsa Eletrônica
de São Paulo. Note-se que várias etapas são feitas automaticamente e as comunicações, eletronicamente, o que imprime celeridade ao processo.
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Ilustração 3.3: Convite tradicional e eletrônico: comparação entre as
etapas
Etapas de um convite tradicional

Etapas de um convite eletrônico

1. Alguém da unidade gestora faz a requisição.

1. Recebe-se a requisição do usuário.

2. A requisição é analisada pelo setor de
compras, que abre o processo.

2. É aberto o processo.
3. Realiza-se a pesquisa de preços no sistema
e emite-se a ordem de compra (OC), que é
enviada automaticamente ao site do governo.

3. É feito o pedido de suprimento.
4. O pedido é orçado por três fornecedores (pesquisa de preço).
5. É emitida a reserva de verba (em orçamento) .
1

6. Publica-se o edital.
7. É feito o convite, via meio postal, a seis fornecedores, no mínimo, para participar do processo.
8. Recebem-se os envelopes com as propostas dos fornecedores no protocolo.
9. A comissão de julgamento abre os
envelopes, monta a grade, elabora a
ata e abre prazo para recursos.
10. Um dos fornecedores é homologado.
11. Deve-se aguardar o prazo de
três dias para recursos.
12. Realiza-se a adjudicação e publica-se no Diário Oficial.
13. Efetuado o julgamento, envia-se o documento à autoridade competente.
14. Realiza-se o empenho e o fornecedor retira em papel o documento.
15. A mercadoria é entregue.

1

4. Agenda-se a OC. Determina-se o horário de encerramento do recebimento
e de abertura das propostas.
5. Incorpora-se ao edital-padrão
e divulga-se no site.
6. Enviam-se e-mails para os fornecedores
cadastrados nessa linha de fornecimento.
7. Recebem-se as propostas dos fornecedores criptografadas eletronicamente.
8. A comissão julgadora inicia o processo de
abertura, julgamento e classificação. O sistema
divulga automaticamente no site a grade
das propostas com a ordem de valor. Após a
conclusão da ata, ela é divulgada para todos
os participantes na página do sistema, que
informa, ainda, o momento de interposição de
recurso. Caso não haja motivação por parte dos
participantes, o processo é encerrado pela autoridade competente da unidade compradora.
9. Emite-se o empenho pelo sistema.
10. São feitas a homologação e a adjudicação pela unidade gestora.
11. Todas as comunicações são feitas por meio eletrônico.

Tal reserva orçamentária é denominada empenho.

Fonte: Adaptado de Ferrer e Santos (2004, p. 155-156).

Mas, além do procedimento licitatório em si, a informatização de
outros processos, como o relativo ao cadastramento dos fornecedores, por
exemplo, tem representado importante melhoria. Um fornecedor faz um
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pré-cadastro eletrônico, por meio da web24. Ele remete seus documentos
por via postal e, após conferência, o fornecedor, caso tudo esteja de acordo
com a legislação, tem seu cadastro definitivo aprovado.
Além disso, possibilita outra inovação: a realização dos procedimentos de habilitação somente do fornecedor vencedor na fase de competição. Conhecida como inversão de fases, essa simplificação do processo foi
introduzida juntamente com a criação do pregão. Assim, fica dispensado
o exame de toda a documentação dos participantes na licitação, uma vez
que somente o vencedor de fato deverá estar habilitado (SILVA, RIBEIRO
e RODRIGUES, 2002; BRASIL, 2002c).
Em relação à fase de competição, no caso do pregão, as propostas
iniciais estão sujeitas à disputa por lances, na qual os fornecedores podem
reduzir preços. A sessão pública ocorre em dia, hora e local previamente
determinados e serve também ao exame de habilitação. A realização da
sessão requer ainda procedimentos específicos de identificação formal dos
participantes, por meio de credenciamento. No pregão eletrônico, a sessão
ocorre de forma virtual, na internet. No pregão presencial, é apoiada por
sistema informatizado de registro, cálculo e seleção das propostas escritas e
dos lances verbais, que permite o acompanhamento da sessão pela internet.
Da mesma forma que no procedimento de habilitação, a informatização
tem contribuído para a melhoria dos procedimentos de aceitação e julgamento de propostas. No pregão, elas são encaminhadas por meio de
planilhas previamente elaboradas. Ademais, nessa modalidade, sistemas
eletrônicos de apoio emitem automaticamente as atas das sessões, a partir
de modelos padronizados. A sua divulgação atualmente se dá também por
meio da internet (SILVA, RIBEIRO e RODRIGUES, 2002; BRASIL, 2002c).
O procedimento denominado adjudicação consiste na convocação
do licitante vencedor para celebração do contrato, no prazo definido no edital. Nos pregões, também houve inovação nesse sentido, tornando-o mais
célere. Na hipótese de não comparecimento do licitante vencedor ou de
perda dos requisitos de manutenção da habilitação, até a data da assinatura
24 No caso do governo federal, via de regra esse cadastro é feito pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores (Sicaf), normatizado pelo Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001a).
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do contrato, o processo licitatório é retomado, com a convocação do licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta, e assim sucessivamente (SILVA, RIBEIRO e RODRIGUES, 2002; BRASIL, 2002c).
Como se trata da administração pública, essas inovações devem ser
consubstanciadas em normas. A ilustração A.1 – localizada no apêndice
A – apresenta uma síntese das normas mais importantes associadas direta
e indiretamente às compras e contratações públicas por meio eletrônico.
O processo de compras públicas governamentais amparado pelas
NTIC é denominada pela literatura internacional de Electronic Government
Procurement – conhecido pela sigla e-GP. Mais precisamente, o e-GP pode
ser definido como “o uso da tecnologia da informação (especialmente a
internet) pelos governos, na condução de seus relacionamentos com os fornecedores para a aquisições de bens e contratações de serviços requeridos
pelo setor público” (ADB; IADB; WORLD BANK, 2004, p. 4, tradução livre).
A principal vantagem potencial das compras governamentais eletrônicas é a derrubada das barreiras físicas do espaço e do tempo e a possibilidade de um fluxo de informação mais eficiente e transparente, aliado
a um acesso mais amplo à informação e aos serviços. Nesse sentido, seus
objetivos seriam: (1) o incremento da governança, envolvendo a transparência e a accountability; (2) a efetividade, envolvendo a eficiência e o
custo x benefício; e (3) o desenvolvimento balanceado – competitividade,
desenvolvimento dos negócios e desenvolvimento regional (ADB; IADB;
WORLD BANK, 2004). Tais objetivos podem ser visualizados, de forma
esquemática, na ilustração 3.4.
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Ilustração 3.4: Objetivos das compras governamentais por meio eletrônico (e-GP)

Fonte: Asian Development Bank (ADB), Inter-american Development Bank (IADB); World
Bank. Electronic Government Procurement: roadmap. ADB, IADB, World Bank: 2004. Disponível em: http://www.mdb-egp.org. Acesso em: 15 dez. 2004.

Da mesma forma, as compras públicas por meio eletrônico não
podem se resumir a uma transação comercial, uma vez que geram expectativa de accountability, visto que os recursos usados são públicos e efetuados por um governo eleito democraticamente e que deve prestar contas
à sociedade. No trabalho de Fernandes, C. (2004), essa visão ampliada de
governo eletrônico, aplicada ao contexto das compras públicas é bastante clara. Basta ver os potenciais impactos do e-GP destacadas pelo autor
(p. 235-236):
• alavancagem do poder de compra do governo por meio da agregação de requisições e de canais de transação e de redução de compras fora do sistema;
• melhoria do acesso do governo a informações do mercado e maior
facilidade de comparação de preços; melhoria do acesso a informações sobre as contratações governamentais pelos fornecedores;
• melhoria da conveniência para a participação dos fornecedores nas
contratações governamentais; melhoria de eficiência e menor custo
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de cumprimento dos procedimentos de contratação com o governo
pelos fornecedores por meio da maior facilidade de acesso à informação e transparência e menor incerteza em relação às regras e
condições de contratação;
• melhoria da gestão das compras governamentais por meio da automação e da padronização dos procedimentos, da disponibilidade
de informações gerenciais e da melhoria dos controles;
• maior transparência das compras governamentais perante a sociedade por meio da melhoria do controle sobre ilegalidades, da equalização do acesso à informação e da redução de riscos de acesso
privilegiado à informação.
No entanto, a despeito da relevância das compras governamentais
por meio eletrônico, Vaidya et al. (2004), com base em ampla revisão bibliográfica, concluem que há poucos estudos de avaliação na área. E, dentre
eles, a maioria se concentra em compilar e apresentar dados transacionais
gerados pelos sistemas computacionais. Para os autores, é necessário ir além:
“é importante que as medidas de performance não sejam vistas como um
registro de resultados alcançados, e é igualmente importante que eles sejam utilizados para indicar os resultados esperados” (p. 6, tradução livre).
Na mesma linha, Fernandes, C. (2004) alerta que existem especificidades
nas compras eletrônicas do setor público. Ele destaca que o aparato legal e
normativo é mais complexo, e, portanto, mais difícil de ser cumprido. E isso
impõe “custos de transação adicionais aos processos” (p. 235). O autor ainda
lembra que há requisitos de transparência e publicização das informações,
em consonância com o que foi dito ao longo do texto.
Nesse contexto, os portais eletrônicos de compras governamentais
têm papel destacado. Como destaca Fernandes, A. (2004, p. 231), “é na chamada política de compras do setor público que o surgimento dos portais
de compras eletrônicas deverá continuar a ter forte impacto”. Acredita-se,
portanto, que a avaliação de portais eletrônicos de compras governamentais seja um componente importante da avaliação do próprio processo de
compras do setor público.
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3.3

Descrição Geral das Etapas de Avaliação
Utilizadas

Conforme foi destacado no capítulo 2, avaliar a interação de um
usuário com um sistema de informação interativo envolve avaliar a funcionalidade do sistema de informação, avaliar o efeito da interface junto ao
usuário e identificar problemas específicos do usuário (ROCHA e BARANAUSKAS, 2003). Além disso, dados os objetivos da avaliação, é necessário definir também o quê se deseja avaliar – as dimensões de avaliação – e
como se pretende fazê-lo.
Para avaliar a funcionalidade de um sistema é necessário conhecer este sistema, conhecer quais são suas funcionalidades e como elas são
estruturadas. O efeito da interface junto ao usuário e os problemas encontrados por ele variam conforme o usuário. Logo, é necessário caracterizar
este usuário. No contexto deste trabalho, o usuário do sistema é quem faz
a avaliação e ele é denominado usuário-avaliador.
Com base nesses princípios, foram propostas as seguintes etapas de
avaliação: (1) a caracterização do objeto da avaliação; (2) a caracterização
do usuário-avaliador; (3) a identificação e seleção das dimensões de avaliação; (4) a identificação do paradigma e do tipo de método adequados;
(5) construção dos instrumentos de avaliação; (6) aplicação da avaliação.
Cada uma delas é descrita a seguir25.

25 Neste trabalho, houve uma reestruturação na apresentação das etapas de avaliação, em relação à pesquisa original (CHEVITARESE ALVES, 2006, cap. 6), com o intuito de tornar mais clara a descrição. No entanto, os elementos centrais de todas as
etapas, bem como sua ordem de execução, forma mantidos.
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3.4

Caracterização do Objeto da Avaliação
‘Portais Eletrônicos de Compras Públicas’

Os portais eletrônicos de compras públicas possuem uma estrutura
geral, ou seja, uma arquitetura da informação composta, normalmente,
por três partes: uma área do cidadão, uma área comum e uma área do
licitante ou fornecedor.
Na primeira área qualquer cidadão tem acesso e pode obter informações públicas sobre compras governamentais, tais como extratos de contratos e
estatísticas sobre gastos com licitações e compras diretas. Essa área geral pode
ser útil ao cidadão ou entidade que deseja exercer seu direito de fiscalização e
controle social sobre as contas públicas, bem como a pesquisadores, advogados ou estudantes que desejam informações e/ou documentos sobre o tema.
Na área comum, também aberta como a primeira, normalmente há
legislação e documentos públicos, tais como avisos e editais de licitações e
atas das sessões públicas dos pregões eletrônicos. Essa área atende tanto ao
licitante ou fornecedor, quanto ao público anteriormente citado.
Já a área do fornecedor geralmente é restrita, ou seja, pode ser acessada
somente por licitantes ou fornecedores devidamente cadastrados. Tal área, por
sua vez, pode ser dividida em duas partes: área de cadastro e área de compras.
Na área de cadastro, o licitante ou fornecedor consegue executar,
virtualmente, por meio da web, várias tarefas concernentes à obtenção de
um certificado de registro cadastral, que, por sua vez, o habilitará a participar de diversos procedimentos licitatórios por um período de tempo, sem
necessidade de levar os documentos de habilitação toda vez que ocorre
uma licitação. Tal área é a interface externa de um subsistema de cadastro
de fornecedores que permite informatizar grande passo do processo, com
a exceção do envio da documentação citada, que, geralmente, é enviada
por correio ou entregue em mãos.
Na área reservada às compras, o licitante ou fornecedor pode, efetivamente, participar de um procedimento licitatório por meio da web, além
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de enviar e obter informações e documentos acerca de recursos interpostos, atas de sessão pública de licitações, entre outras.
É importante ressaltar que a divisão apresentada não é padrão, ou
seja, alguns portais podem apresentar pequenas diferenças. No entanto, a
partir da visita a diversos portais eletrônicos de compras governamentais,
tais como os do Executivo federal26, do governo do estado de Minas Gerais27 e da Bolsa Eletrônica de Compras do estado de São Paulo28, constatase que as diferenças são maiores em termos de design gráfico ou de rotulação (o nome dado a cada área e funcionalidade).
As telas do Comprasnet29, portal de compras eletrônicas do Executivo federal, podem ser vistas no endereço http://www.comprasnet.gov.
br, bem como no documento Pregão eletrônico – manual do fornecedor
(BRASIL, 2005c). A área de cadastro do fornecedor fica no menu local à
esquerda, sob o rótulo Cadastramento.
O portal de compras30 da Câmara dos Deputados tem estrutura
bastante semelhante à do Comprasnet. Tecnicamente, ele é um subportal
do portal institucional do órgão e é acessível pelo endereço http://www2.
camara.gov.br/licitacoes/. A primeira versão foi lançada em meados de
2003, segundo informações obtidas verbalmente junto ao Centro de Informática do órgão.
O portal de compras compõe-se, na verdade, da interface web do
Sistema de Compras Eletrônicas da Câmara dos Deputados (CECD) e de
uma área de informações sobre licitações. O portal dá acesso aos seguintes
subsistemas: cadastramento eletrônico do fornecedor, compras eletrônicas
(dispensa de licitação eletrônica e pregão eletrônico) e informações sobre
editais de licitações em geral (não só somente as eletrônicas). A página
(tela) inicial do portal pode ser vista na ilustração 3.5.
26 http://www.comprasnet.gov.br.
27 http://www.compras.mg.gov.br.
28 http://www.bec.sp.gov.br.
29 As telas não foram reproduzidas por causa da baixa resolução original, o que tornaria a versão impressa ilegível.
30 As compras e contratações realizadas pela Câmara são amparadas no Ato da Mesa nº 80 de 2000 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2000),
regulamentação da Lei nº 8.666, de 1993 (BRASIL, 1993), combinada com outras que tratam das modalidades mais recentes.
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Ilustração 3.5: Página inicial do portal de compras da Câmara
dos Deputados

Fonte: Portal de compras da Câmara dos Deputados: http://www2.camara.gov.br/licitacoes.
Acesso em: 29 set. 2011.

O cadastro eletrônico é feito pelo portal e funciona da seguinte
forma: o fornecedor informa seu endereço de correio eletrônico, fornece
uma senha e preenche um formulário eletrônico com os dados exigidos
em lei. Ele então envia sua documentação por via postal, que é analisada
pela seção competente. Caso a documentação esteja completa e correta,
seu cadastro é concluído. Uma correspondência eletrônica é então enviada
ao fornecedor no endereço informado. Essa correspondência contém uma
chave, denominada chave de ativação, no corpo da mensagem, por meio de
um link. Ao clicar nele, o fornecedor é direcionado ao portal de compras e
tem sua senha ativada. A partir desse momento, ele pode ter acesso à área
reservada do portal. A ilustração 3.6 exibe a página inicial do cadastro de
fornecedores. Tal página também pertence à área aberta.
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Ilustração 3.6: Portal de compras eletrônicas da Câmara
dos Deputados – cadastro de fornecedores – documentação

Fonte: Portal de compras da Câmara dos Deputados: http://www2.camara.gov.br/licitacoes/fornecedores/index.html. Acesso em: 29 set. 2011.
Nota: Devido à reformulação do portal institucional da Câmara, ocorrida em 2010, houve algumas
modificações em relação à página descrita no trabalho original (CHEVITARESE ALVES, 2006).

O segundo subsistema é o que trata de informações sobre editais
de licitações em geral, principalmente relacionadas aos editais. Os editais
são classificados de acordo com a modalidade e podem ser obtidos gratuitamente em formato PDF. A ilustração 3.7 oferece uma visão geral desse
subsistema.

119

CE
120

Série

Colóquios de Excelência

Ilustração 3.7: Portal de compras eletrônicas da Câmara
dos Deputados – editais de licitações – página inicial

Fonte: Portal de compras da Câmara dos Deputados: http://www2.camara.gov.br/licitacoes/editais. Acesso em 23 set. 2005.
Nota: Devido à reformulação do portal institucional da Câmara, ocorrida em 2010, houve algumas
modificações em relação à página descrita no trabalho original (CHEVITARESE ALVES, 2006).

O terceiro subsistema é o de compras eletrônicas, que englobam as
dispensas e pregões eletrônicos. A dispensa eletrônica e o pregão eletrônico foram inaugurados em 2004, segundo informações obtidas junto à Câmara dos Deputados e no portal31. A página que dá acesso à área reservada
ao licitante no subsistema de compras eletrônicas pode ser vista na ilustração 3.8. Essa página permite ao fornecedor enviar propostas, participar de
certames ou ainda comunicar extravio de senha.

31 http://www2.camara.gov.br/transparencia/licitacoes.
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Ilustração 3.8: Portal de compras da Câmara dos Deputados – página
de acesso à área do licitante

Fonte: Portal de compras da Câmara dos Deputados: http://www2.camara.gov.br/compras/Licitante. Acesso em: 29 set. 2011.
Nota: Devido à reformulação do portal institucional da Câmara, ocorrida em 2010, houve algumas
modificações em relação à página descrita no trabalho original (CHEVITARESE ALVES, 2006).

Portanto, nesta seção foi descrita o objeto da avaliação: o portal
eletrônico de compras públicas da Câmara dos Deputados. Ademais, foram descritas características gerais das compras públicas no Brasil, com
ênfase àquelas efetuadas por meio eletrônico. Foi demonstrada ainda a
importância dos portais no contexto das compras públicas, uma vez que
se tornaram um dos principais meios pelos quais o processo licitatório é
realizado, principalmente nas modalidades de pregão eletrônico e registro
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de preços. Nesses casos, os portais servem como meio de obtenção de informação e como meio de interação para o próprio processo licitatório.
Ademais, independente da modalidade, os portais são uma ferramenta
com potencial para incrementar a transparência e favorecer a responsabilização (accountability) e a governança.

3.5

Caracterização do Usuário-Avaliador

Na pesquisa que deu origem a este livro, optou-se por uma avaliação centrada no usuário externo e não especialista. No contexto do estudo de caso, este usuário, que ao mesmo tempo é avaliador, poderia ser
um licitante e/ou fornecedor ou um funcionário público de outro órgão.
A pesquisa foi realizada com licitantes e/ou fornecedores, devido ao fato
de que eles efetivamente usam todas as funcionalidades do portal, incluídas aquelas associadas aos procedimentos licitatórios efetuados on-line –
como dar lances no pregão eletrônico, por exemplo. Dessa forma, ter-se-ia
uma avaliação mais ampla.
Devido aos vários tipos de compras que são feitas por meio eletrônico, envolvendo características de produtos distintas e valores também variados, é possível inferir que o perfil dos licitantes e fornecedores é
também bastante amplo, desde empresas individuais até grandes empresas
multinacionais. Portanto, eles podem se diferir em vários aspectos como:
níveis de acesso à internet, presença ou não na equipe de especialistas tanto em informática quanto em assuntos jurídicos, entre outros.
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3.6

Identificação das Dimensões de Avaliação

Conforme mencionado, a interação do usuário externo pode ser
do tipo homem-máquina ou homem-máquina-homem; no caso particular,
licitante-sistema de compras eletrônicas ou licitante-sistema de compras
eletrônicas-administração pública. A interface na qual se dão ambos os
tipos de interação é o portal eletrônico de compras públicas.
Dado o objetivo de avaliar os portais eletrônicos de compras públicas com um enfoque no usuário externo, identificou-se, a partir da literatura revisada e mencionada nos capítulos anteriores, três perspectivas de
avaliação dos portais: design de interação, conteúdo e arquitetura da informação. A dimensão design de interação engloba a usabilidade e, além disso, é aplicável a qualquer dispositivo interativo. Como, à época, o foco era
avaliação de portais utilizando-se dispositivos tradicionais (computadores
de mesa e notebooks), preferiu-se adotar o termo usabilidade. Portanto,
no contexto da pesquisa original, as dimensões usabilidade, conteúdo e
arquitetura da informação foram julgadas suficientes para avaliar a qualidade do portal – entendido como sistema interativo – do ponto de vista
do usuário.
A usabilidade diz respeito à eficiência, eficácia e satisfação do usuário externo no uso dos serviços e mecanismos acessíveis pelo portal. O
conteúdo refere-se às informações, documentos, serviços e mecanismos
de comunicação que o portal contém ou dá acesso. A arquitetura da informação refere-se à disposição desse conteúdo, de modo a facilitar sua
localização e acesso. Como já destacado, as três dimensões de avaliação
são interdependentes e complementares, o que reforça a escolha de todas
elas e não de um subconjunto das mesmas.

123

CE
124

Série

Colóquios de Excelência

3.7

Identificação do Paradigma e Métodos de
Avaliação

O paradigma usado na pesquisa original proposto foi o de testes de
usabilidade, que foi discutido no capítulo 2. No intuito de permitir uma
avaliação mais completa, do ponto de vista qualitativo, optou-se por um
método do tipo questionamento ao usuário.
Conforme estudado no capítulo 2, as técnicas associadas ao método de questionamento ao usuário são fáceis de se repetir, aplicáveis a um
número grande de usuários, o que torna o método razoavelmente barato,
e são aplicáveis também, dentre outras coisas, à análise de tarefas. Por essa
razão, esse método é adequado ao contexto do governo eletrônico, em geral, e das compras governamentais eletrônicas, em particular, dado que,
em tal contexto, os usuários (licitantes e/ou fornecedores) estão dispersos e têm características altamente heterogêneas. Além disso, tal técnica é
aplicável na verificação da satisfação do usuário, que é um dos critérios de
avaliação de usabilidade, a qual, por sua vez, é um dos aspectos centrais do
design de interação.
Cabe aqui esclarecer algumas das vantagens citadas. Quando se
diz razoavelmente barato, está-se comparando com outros métodos, como
os laboratórios de usabilidade, cuja construção demanda custos bem mais
altos. Sabe-se que a construção de questionários ou formulários é um trabalho complexo e, portanto, envolve um certo custo. No entanto, ao contrário dos laboratórios, é aplicável a um conjunto maior de usuários e uma
reaplicação destes questionários por meio eletrônico (correio ou formulário eletrônico) tem custo baixo.
Quanto à aplicabilidade em análise de tarefas, tal característica é importante, já que o usuário fornecedor ou licitante não deseja apenas informação, mas quer e necessita interagir com a administração por meio do portal, participando, inclusive, de um certame de forma virtual, como no caso
do pregão eletrônico. Assim, as tarefas envolvidas são muito mais complexas
do que a simples leitura de uma informação em um formato de hipertexto.
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3.8

Elaboração das Questões e Instrumentos
de Avaliação

A partir da descrição geral da estrutura de um portal eletrônico
de compras públicas, foi proposta, no estudo de caso, uma avaliação do
portal dividida em dois componentes. O primeiro visava uma avaliação
dos aspectos gerais do portal, baseada tanto na área comum como na área
reservada. O segundo tinha por objetivo uma avaliação em profundidade
da área reservada do portal como interface de um sistema interativo de
compras públicas.
Optou-se por tal composição devido ao fato de os perfis de usuários serem potencialmente distintos. O representante de uma empresa, por
exemplo, pode navegar na área comum sem nunca ter participado de um
processo de aquisição junto ao órgão público. Mas ele pode se interessar
por alguma licitação e se tornar um fornecedor em potencial. De qualquer
modo, seu conhecimento sobre o portal é, em tese, menor que de uma pessoa que já participou de um certame por meio eletrônico, a qual, por sua
vez, tem condições de avaliar a área reservada de compras de um portal.
Para obter o conjunto de questões de avaliação, adotou-se a seguinte sequência de passos:
1. Primeiro componente: formulação de questões de avaliação de
âmbito geral do portal a partir de instrumentos de avaliação de
websites disponíveis na literatura.
2. Segundo componente: formulação de questões de avaliação de
âmbito específico do portal como interface do sistema de compras eletrônicas:
• Decomposição do procedimento licitatório em fases, etapas
e atividades;
• Identificação e mapeamento das atividades nas quais há a interação potencial do usuário licitante ou fornecedor com ou
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portal ou por meio dele; em outras palavras, identificação das
tarefas;
• Formulação de matrizes contendo questões de avaliação a
partir da caracterização das tarefas e sob as três perspectivas
de avaliação selecionadas: conteúdo, usabilidade e arquitetura da informação.
É oportuno observar que o procedimento descrito não determina,
a priori, a técnica de implementação a ser utilizada. Seu principal objetivo
é auxiliar a geração de um conjunto de questões de avaliação. Portanto,
para implementá-lo, pode-se utilizar um questionário, formulário ou roteiro para entrevista.

3.8.1 Elaboração do Instrumento de Avaliação Geral
A elaboração do instrumento de avaliação geral foi baseada em
questionários padronizados para avaliação de usabilidade – principal
aspecto do design de interação –, combinados com questões relativas à
arquitetura da informação e ao conteúdo. A organização Usabilitynet32,
especializada em usabilidade, destaca vários questionários existentes e
amplamente utilizados: Sumi33 (Software Usability Measurement Inventory); Wammi34 (Website Analysis and MeasureMent Inventory); Quis35
(Questionnaire for Usability and User Satisfaction); CSUQ36 (Computer
System Usability Questionnaire). Os dois primeiros fazem parte de um
serviço comercial de avaliação e, portanto, não estão disponíveis livremente. Os dois últimos têm natureza mais acadêmica e, por isso, estão disponíveis gratuitamente nos endereços eletrônicos indicados.
O conjunto de questões de avaliação geral foi dividido em quatro
partes: a primeira parte trata da avaliação do perfil do usuário. A segunda
32 http://www.usabilitynet.org.
33 http://www.sumi.ucc.ie.
34 http://www.wammi.com.
35 http://www.cs.umd.edu/hcil/quis/.
36 http://www.acm.org/~perlman/question.cgi?form=CSUQ.
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visa avaliar a facilidade de localização e obtenção de documentos. A terceira: a facilidade de localização e obtenção de informações. A quarta e
última: a arquitetura da informação e a usabilidade.
A primeira parte está representada pela ilustração B.1 (apêndice B).
Ela busca identificar o perfil do usuário, se já participou ou não de licitações eletrônicas e, se não o fez, o porquê. A segunda parte avalia a facilidade de localização e obtenção, por meio do portal, de alguns documentos necessários à participação em licitações (ilustração B.2, apêndice B).
A opção (1) – “Não encontrei o documento” – pode indicar a inexistência
do documento no portal (ou seja, um problema de conteúdo) ou dificuldade em localizá-lo (isto é, um problema de arquitetura da informação). A
opção (2) – “Encontrei o documento, mas não consegui obtê-lo”– indica
que há um problema grave de usabilidade. A opção (3) indica que não há
problemas graves de interação do usuário com o portal no que tange à
obtenção de documentos. A terceira parte possui estrutura semelhante à
segunda; no entanto, seu foco é a qualidade e a facilidade de obtenção da
informação por meio do portal. Para cada informação relevante ao contexto dos procedimentos licitatórios, tal como andamento, legislação, edital
e outras, o usuário é questionado sobre a facilidade de obtê-las (parte ‘a’,
ilustração B.3, apêndice B) e sua qualidade (parte ‘b’, ilustração B.4, apêndice B). A quarta e última parte da avaliação geral traz questões sobre o
design de interação e a arquitetura da informação do portal como um todo
(ilustração B.5, apêndice B). Essas duas dimensões de avaliação, juntamente com a avaliação de conteúdo, são aplicadas, na avaliação específica, a
cada uma das atividades identificadas em que há interação potencial do
usuário com o portal ou por seu intermédio, conforme será visto a seguir.

3.8.2 Elaboração do Instrumento de
Avaliação Específica
Este instrumento foi construído por meio de um procedimento
sistemático para a elaboração de questões de avaliação de portais eletrônicos de compras públicas, sob a ótica dos usuários externos, nas dimensões
conteúdo, design de interação, arquitetura da informação e no contexto
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específico das transações eletrônicas de compras envolvendo esses usuários externos e a administração pública.
Tais transações, ao seu turno, são baseadas nos procedimentos licitatórios oficiais da administração pública. As atividades relacionadas a
esses procedimentos, como já se discutiu, cada vez mais são realizadas via
web. A intenção então foi avaliar o suporte que o portal dá ao usuário externo para a realização dessas atividades.
Como se trata de administração pública, as atividades e procedimentos são, em sua imensa maioria, atos vinculados. Isto significa que
devem seguir uma norma legal (lei, decreto, portaria, etc.). Logo, o subconjunto de atividades interativas está contido no conjunto de atividades
determinadas pelas normas legais relativas a compras e licitações públicas.
O conjunto de atividades relativas a compras e licitações públicas
foi extraído a partir de um mapeamento das fases, etapas e atividades dos
procedimentos licitatórios. O subconjunto das atividades potencialmente
interativas foi elaborado com base nesse conjunto. Ou seja, identificouse, entre todas as atividades mapeadas no conjunto, aquelas nas quais há
a interação potencial do usuário licitante ou fornecedor com o portal ou
por meio dele. Tais atividades interativas, do ponto de vista do usuário, de
acordo com a nomenclatura da interação humano-computador, são denominadas tarefas. Finalmente, as questões foram formuladas a partir da
caracterização do objeto e das tarefas.
O mapeamento das fases, etapas e atividades dos procedimentos
licitatórios estão no apêndice II. As questões de avaliação elaboradas com
base nas tarefas se encontram no apêndice III. No entanto, algumas observações são feitas a seguir, no intuito de possibilitar ao leitor uma maior
compreensão do processo de elaboração das questões de avaliação.
Conforme discutido, operacionalmente, o processo global de aquisição ou contratação envolve três grandes fases: (F1) pré-licitação – correspondente à fase interna da licitação; (F2) licitação – correspondente à
fase externa da licitação; (F3) pós-licitação – todos os passos que ocorrem
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a partir da assinatura do contrato. O fluxograma geral das fases é exibido
na ilustração 3.9.
Ilustração 3.9: Fases do procedimento licitatório
(F1) Fase preparatória ou inicial

(F2) Fase licitatória

(F1) Fase pós-licitatória

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da Lei nº 8.666, de 1993 (BRASIL, 1993).

A fase licitatória, por sua vez, divide-se nas seguintes etapas, as
quais serão rotuladas, para facilitar a leitura, como: (E1) convocação dos
interessados; (E2) habilitação dos interessados; (E3) recebimento das propostas; (E4) julgamento e classificação das propostas; (E5) publicação do
resultado; (E6) julgamento de eventuais recursos; (E7) homologação do resultado. O relacionamento entre essas etapas pode ser visto no fluxograma
da ilustração 3.10.
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Ilustração 3.10: Etapas da fase licitatória – visão geral

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Silva, Ribeiro e Rodrigues (2002), e da Lei nº 8.666, de
1993 (BRASIL, 1993).

O símbolo em forma de boneco representa o usuário final externo,
no caso o licitante ou fornecedor. As etapas conectadas ao boneco representam pontos onde há interação entre a administração pública e o licitante ou fornecedor. Tal interação pode ou não ser mediada pelo portal.
Conforme estudado, a aquisição por compra direta por dispensa
e a aquisição por licitação na modalidade pregão estão regulamentadas
para funcionar também por meio eletrônico e são denominadas, respectivamente, cotação eletrônica e pregão eletrônico – art. 4º, parágrafo 3º, do
Decreto nº 5.450, de 2005 (BRASIL, 2005a). O procedimento do pregão
eletrônico contém todas as etapas e atividades de uma cotação eletrônica e
muitas outras mais. Dessa forma, acredita-se que, ao se avaliar a qualidade
da interação do fornecedor ou licitante com o portal durante um pregão,
tem-se uma boa ideia dessa interação em relação à dispensa. O contrário,
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no entanto, não é verdadeiro, já que várias atividades necessárias à realização do pregão não o são na dispensa. Optou-se, por esse motivo, por basear
o mapeamento da segunda fase na modalidade pregão, particularmente na
sua vertente eletrônica. A ilustração 3.11 exibe as etapas dessa modalidade.
Ilustração 3.11: Etapas da fase licitatória do pregão

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Silva, Ribeiro e Rodrigues (2002) e da Lei nº 10.520
(BRASIL, 2002c) e normas correlatas.

É importante notar que, conforme mencionado, ocorre uma inversão da etapa de habilitação, que passa a ocorrer após o julgamento dos
lances e propostas. As atividades que compõem a etapa de convocação dos
interessados (denominada aqui EP1) podem ser vistas na ilustração 3.12.
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Ilustração 3.12: Atividades da etapa de convocação do pregão

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Silva, Ribeiro e Rodrigues (2002), BRASIL (2005) e da
Lei nº 10.520 (BRASIL, 2002c).

Note-se que a seta que liga o fornecedor ou licitante à atividade
EP1.1 (publicação do aviso de licitação) possui ponta dupla. Isso indica
que, em tese, a administração pode avisar por meio eletrônico ao licitante
ou fornecedor a existência de uma licitação e que ele pode ler e obter o
aviso e o edital de licitação também por meio do portal.
O envio de propostas também pode ser feito via portal. A implementação do envio de propostas via portal implica também na construção
de mecanismos de leitura, correção e remoção de uma proposta por um
licitante (e somente por ele). Nesse caso o portal deve ainda possuir mecanismo de segurança que permita autenticar o licitante, ou seja, garantir
que o licitante que enviou a proposta é o mesmo que está tentando alterála, por exemplo. As atividades que compõem a etapa competitiva do pregão
podem ser visualizadas nos fluxogramas das ilustrações 3.13, 3.14 e 3.15.
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Ilustração 3.13: Atividades da etapa competitiva do pregão – parte 1

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Silva, Ribeiro e Rodrigues (2002), BRASIL (2005) e da
Lei nº 10.520 (BRASIL, 2002c).

Enquanto não se iniciar o envio de lances, o licitante pode enviar
ou corrigir propostas. A administração verifica a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, ou
seja, no edital, conforme art. 4o, VII, da Lei nº 10.520 (BRASIL, 2002c). Daí
ela pode classificar ou desclassificar as propostas. A comunicação dessa
classificação ou desclassificação pode ser feita por meio do portal.
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Ilustração 3.14: Atividades da etapa competitiva do pregão – parte 2

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Silva, Ribeiro e Rodrigues (2002), BRASIL (2005) e da
Lei nº 10.520 (BRASIL, 2002c).

Após a verificação das propostas, há a seleção da proposta de valor
mais baixo e das propostas com preços até dez por cento superiores, conforme art. 4º, VIII, da Lei nº 10.520 (BRASIL, 2002c). Caso não haja pelo
menos três propostas nas condições citadas, serão selecionados os autores das três melhores propostas (ou do número de propostas que houver
até o máximo de três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, segundo
art. 4º, VIII, da Lei nº 10.520 (BRASIL, 2002c). É anunciada então a (sub)
etapa de lances, descrita no fluxograma da ilustração 3.15.
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Ilustração 3.15: Atividades da etapa competitiva do pregão – parte 3

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Silva, Ribeiro e Rodrigues (2002), da Lei nº 10.520 (BRASIL, 2002c) e de normas correlatas.

Selecionadas as propostas, os licitantes podem dar lances sucessivos e inferiores ao valor atual para cada item de licitação aberto. O pregoeiro controla todo o processo e é ele quem determina quando se iniciará o processo de encerramento de lances para cada item. Tal processo é
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aleatório, ou seja, em um intervalo de tempo escolhido aleatoriamente
pelo sistema o item é fechado para lances. Passa-se então para o próximo
lance até que todos os itens tenham sido encerrados.
A maioria dos portais nos quais há realização de pregão possuem
uma sala de discussão virtual (chat), onde pregoeiro e licitantes trocam
mensagens acerca de dúvidas, esclarecimentos, avisos, etc. A ilustração
3.16 exibe trecho de um diálogo ocorrido em sessão pública de um pregão
eletrônico da Câmara dos Deputados.
Ilustração 3.16: Extrato de ata de sessão pública de pregão eletrônico
– abertura
Comunicante

Data

Mensagem

Sistema

22/09/2004
10:00:56

Sessão pública aberta.

Pregoeiro

22/09/2004
10:02:55

Bom dia aos participantes e assistentes. Estaremos inicialmente apregoando o Item 01. Aproveitamos para lembrar
que qualquer comunicação enviada pelo chat não pode
conter identificação do remetente. Ao término da sessão,
todas as mensagens serão automaticamente identificadas.

94.316.916/0001-07

22/09/2004
10:03:55

O meu ícone de enviar lance está indisponível.

37.090.800/0001-50

22/09/2004
10:04:53

Meu item de enviar lance está também indisponível.

03.573.081/0001-07

22/09/2004
10:05:13

Bom dia Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro

22/09/2004
10:05:26

Alguns proponentes estão cotando o valor total, quando
deveriam fazê-lo pelo valor unitário. A correção será imediata tão logo esses proponentes apresentem novos lances.

Sistema

22/09/2004
10:05:51

Iniciada etapa competitiva de lance referente ao item 1.

04.700.232/0001-03

22/09/2004
10:06:03

ok Sr. Pregoeiro.

Fonte: Câmara dos Deputados. Ata da Sessão Pública do Pregão nº 1, de 2004. Brasília: 2004,
p. 6. Disponível em: http://www.camara.gov.br/compras. Acesso em: 1 jun. 2005.
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O número que aparece na coluna Comunicante é o número do
CNPJ do fornecedor. Tal CNPJ, no entanto, só aparece quando da geração
da ata. No momento que ocorre a sessão pública aparece somente um apelido do licitante. Isso ocorre para garantir a lisura do processo, uma vez
que o pregoeiro não tem como saber quem está participando, impedindo,
dessa forma, um potencial favorecimento deste ou daquele licitante37.
Encerrada a etapa competitiva, inicia-se a etapa de julgamento de
lances e propostas, descrita no fluxograma da ilustração 3.17. Conforme
determina o art. 4º da Lei nº 10.520 (BRASIL, 2002c):
“X – para julgamento e classificação das propostas, será
adotado o critério de menor preço, observados os prazos
máximos para o fornecimento, as especificações técnicas e
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos
no edital;
XI – examinada a proposta classificada em primeiro lugar,
quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua admissibilidade;”.

37 Interessante notar na ilustração que há duas mensagens de licitantes dizendo que o ícone de envio de lances está indisponível. Nesse caso, houve um problema de entendimento do mecanismo de funcionamento do pregão eletrônico: só se pode dar
lances após comando de liberação do pregoeiro. Esse problema é conhecido como problema de learnability, e é, sem dúvida,
um dos aspectos mais importantes da usabilidade.
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Ilustração 3.17: Atividades da etapa de julgamento do pregão

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Silva, Ribeiro e Rodrigues (2002), da Lei nº 10.520 (BRASIL, 2002c) e de normas correlatas.

A operacionalização dos procedimentos determinados por estes
incisos se dá por intermédio das atividades EP3.1, EP3.2 e EP3.3. O pregoeiro, ao examinar o valor da proposta e/ou lance vencedor e comparar
com o valor estimado pela área de compras, pode ainda negociar com o
licitante no intuito de baixar tal valor.
Encerrado o julgamento de propostas e/ou lances, inicia-se a etapa de habilitação, esquematicamente apresentada na ilustração 3.18. A Lei
nº 10.520 (BRASIL, 2002c), em seu art. 4º, assim estabelece:
“XII – encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo
os documentos de habilitação do licitante que apresentou a
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;”.
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Ilustração 3.18: Atividades da etapa de habilitação do pregão

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Silva, Ribeiro e Rodrigues (2002), da Lei nº 10.520 (BRASIL, 2002c) e de normas correlatas.

Durante essa etapa, os requisitos para a habilitação do licitante tanto do edital quanto do ordenamento jurídico vigente são verificados. A
habilitação ou inabilitação é então comunicada aos licitantes. Logo após
é aberto prazo para interposição de recursos. Havendo essa intenção, há
o registro do recurso contendo seus motivos. Inicia-se, assim, a etapa de
julgamento de recursos. Se não houver, passa-se à etapa de adjudicação e
homologação.
Conforme descrito na ilustração 3.19, após a adjudicação de cada
item ao respectivo licitante vencedor, caso o lance final tenha sido menor
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que a proposta inicial, é necessário que o licitante apresente a nova proposta e adeque a planilha de custo.
Ilustração 3.19: Atividades da etapa de adjudicação e homologação
do pregão

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Silva, Ribeiro e Rodrigues (2002), da Lei nº 10.520 e de
normas correlatas (BRASIL, 2002c).

Logo após, há a convocação do adjudicatário para a assinatura do
contrato e encerra-se a sessão pública do pregão. As exceções também são
exibidas no fluxograma e ocorrem quando o adjudicatário, por algum motivo, perde a habilitação ou não comparece no prazo estabelecido para a
assinatura do contrato. Para ilustrar o encerramento da sessão pública, é
apresentado o extrato de uma ata de pregão eletrônico (ilustração 3.20):
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Ilustração 3.20: Extrato de ata de sessão pública de pregão eletrônico
– encerramento
Sistema

22/09/2004
17:03:06

Iniciada fase de recurso referente ao item 2.

Sistema

22/09/2004
17:18:36

Encerrada a fase de recurso referente ao item 2.

Sistema

22/09/2004
17:19:52

Adjudicado o item 2 a licitante habilitada com melhor oferta.

Pregoeiro

22/09/2004
17:24:37

Estamos encerrando a nossa sessão de Pregão. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a participação de todos, cumprimentar o vencedor e desejar a todos os participantes pleno sucesso em seus empreendimentos. Muito obrigado. Lembramos, por fim, que a ata da sessão
estará disponível neste site logo em seguida ao encerramento da sessão.

Sistema

22/09/2004
17:27:51

Sessão pública encerrada.

Sistema

22/09/2004
17:27:51

A partir de agora a sala de mensagem estará fechada.

Fonte: Câmara dos Deputados. Ata da Sessão Pública do Pregão nº 1, de 2004. Brasília: 2004,
p. 10-11. Disponível em: http://www.camara.gov.br/compras. Acesso em: 1 jun. 2005.

Pode haver ainda pregões anulados, revogados, desertos ou suspensos. Os fluxos associados a eles não fizeram parte da pesquisa, uma
vez que se quis investigar um procedimento completo. No entanto, uma
investigação desses fluxos pode ser interessante em pesquisas futuras. A
ilustração 3.21 exibe uma página na qual se pode consultar pregões em
todas essas situações.
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Ilustração 3.21: Consultas a licitações de acordo com sua situação

Fonte: Câmara dos Deputados. Portal institucional. Subportal de licitações e contratos. Pregões
e dispensas de licitação por situação. Disponível em: http://compras.camara.gov.br/Internet/ResultadoLicitacoes/RelacaoLicitacoes.asp?opcao=10. Acesso em: 29 set. 2011.
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Ilustração 3.22: Atividades da etapa de julgamento de recursos do
pregão

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Silva, Ribeiro e Rodrigues (2002), da Lei nº 10.520 e de
normas correlatas (BRASIL, 2002c).

Caso haja manifestação de intenção de interposição de recurso,
ocorre a etapa de julgamento de recurso, conforme fluxograma da ilustração 3.22. O envio de intenção de recurso pode, em tese, ser feito por meio
do portal. O Comprasnet e o portal de compras da Câmara dos Deputados,
entre outros, implementam essa funcionalidade. Após a verificação da admissibilidade do recurso, o licitante que o interpôs tem prazo para enviar
as razões do recurso. Uma vez enviadas as razões, os demais licitantes podem apresentar as contrarrazões. Tais atividades também podem ser suportadas pelo portal.
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Uma vez descritas as atividades das etapas do pregão eletrônico,
passa-se à formulação das questões de avaliação. As atividades onde há
interação real ou potencial do usuário licitante com o portal ou por meio
dele caracterizam as tarefas que tais usuários podem executar virtualmente. A partir das tarefas identificadas, das dimensões propostas (conteúdo,
arquitetura da informação e design de interação), do paradigma “testes de
usabilidade” e do método de questionamento aos usuários, foram construídas matrizes, nas quais as atividades dentro das etapas e fases do procedimento licitatório eram cruzadas com as dimensões, e questões acerca delas
eram formuladas. Dessa forma, é possível uma avaliação contextual, na
qual o aspecto da eficácia é considerado. Ou seja, essa abordagem permite
a avaliação do sistema eletrônico como meio de se realizar determinadas
tarefas e alcançar resultados. No caso específico, as tarefas são as atividades do procedimento licitatório nas quais existem interação homemmáquina e homem-máquina-homem e o resultado é participar de maneira
efetiva do procedimento, enviando propostas, dando lances, obtendo informações, interpondo recursos, etc. As ilustrações 3.23, 3.24, 3.25, 3.26,
3.27 e 3.28 apresentam as matrizes de avaliação, correspondentes a cada
uma das seis etapas apresentadas anteriormente nessa seção (EP1, EP2,
EP3, EP4, EP5 e EP6).
Ilustração 3.23: Matriz de avaliação da etapa de convocação dos licitantes interessados (EP1)
Atividade

Dim.

#

Questão

EP1.1 – Publicação do aviso
de licitação

C

1

O portal fornece algum mecanismo para esclarecer
dúvidas acerca de avisos ou editais de licitação?

AI

2

É fácil localizar os avisos de licitação no portal?

3

É fácil localizar os editais de licitação no portal?

4

É fácil baixar o aviso de licitação a partir do portal?

5

É fácil baixar o edital de licitação a partir do portal?

DI

Dep.
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Atividade

Dim.

#

Questão

EP1.2 – Envio
de propostas

C

6

O portal oferece algum mecanismo de envio de propostas?

7

O portal oferece algum mecanismo de consulta de propostas?

6

8

É fácil localizar o mecanismo de envio de propostas no portal?

6

9

É fácil localizar o mecanismo de consulta de propostas no portal?

7

10

É fácil utilizar o mecanismo de envio de propostas?

6

11

É fácil utilizar o mecanismo de consulta de propostas?

7

AI

DI

Dep.

Fonte: Elaborada pelo autor.
Notas: C = conteúdo; AI = arquitetura da informação; DI = design de interação; Dim. = dimensão; Dep. = dependência (isto é, indica a dependência de uma questão para que outra seja
respondida).

As atividades potencialmente interativas da etapa de convocação
foram identificadas a partir da ilustração 3.12. Do ponto de vista do usuário licitante ou fornecedor, resumem-se em tarefas de obtenção de informação ou documentos, ou seja, tarefas com baixo nível de interação
homem-computador e homem-computador-homem (licitante-sistemapregoeiro, por exemplo).
As atividades potencialmente interativas de etapa competitiva
(ilustração 3.24) foram identificadas a partir das ilustrações 3.13, 3.14 e
3.15. Elas apresentam alto grau de interação homem-computador e homem-computador-homem. A atividade EP2.13, por exemplo, é totalmente
interativa, pois o usuário depende do sistema para o envio de lances e para
obter informação sob o status da sessão (se já iniciou, se já foi encerrada e
se sua proposta é vencedora até o momento). Também a atividade EP2.14
é essencialmente interativa, porém de natureza homem-computador-homem, mediada pelo portal por meio de um chat (sala de discussão virtual).
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Ilustração 3.24: Matriz de avaliação da etapa competitiva (EP2)
Atividade

Dim.

#

Questão

EP2.5
– Classificação/
desclassificação das
propostas

C

1

O portal possui mecanismo para obtenção de informação sobre classificação/desclassificação das propostas (antes da fase de lances)?

2

Essa informação é fácil de ser compreendida?

1

AI

3

O mecanismo para obtenção de informação sobre classificação/
desclassificação de propostas é fácil de localizar no portal?

1

DI

4

O mecanismo para obtenção de informação sobre classificação/desclassificação de propostas é fácil de usar?

1

5

O portal possui mecanismo para obtenção de informação
sobre a proposta vencedora para cada item de licitação?

6

A informação porventura obtida é de fácil entendimento?

5

AI

7

O mecanismo para obtenção de informação sobre a proposta vencedora para cada item de licitação,
caso houver, é de fácil localização no portal?

5

DI

8

É fácil utilizar o mecanismo para obtenção de informação
sobre a proposta vencedora para cada item de licitação?

5

C

9

A informação acerca do início da etapa de lances no portal é fácil de ser compreendida?

AI

10

A informação acerca do início da etapa de lances é fácil de se localizar no portal?

DI

–

[Não se aplica]

C

11

A abertura da etapa de lances é claramente informada por meio do portal?

AI

12

A informação sobre a abertura da etapa de lances é fácil de se localizar no portal?

DI

–

[Não se aplica]

13

A informação acerca dos lances, tais como: lance vencedor e status do lance, é fácil de ser compreendida?

14

Essa informação é atualizada com uma frequência satisfatória?

AI

15

Tais informações são fáceis de se localizar no portal?

DI

16

É fácil enviar lances por meio do portal?

C
EP2.7 –
Anúncio da
proposta de
menor preço

EP2.9 –
Anúncio
do início
da etapa
de lances

EP2.12 –
Abertura
da etapa
de lances

EP2.13 –
Envio de
lances

C

Dep.
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EP2.14 –
Envio de
mensagens
via chat
EP2.16 –
Anúncio do
início do
processo
aleatório de
encerramento da
etapa de
lances

C

17

O portal possui mecanismo de chat para comunicação entre os licitantes e o pregoeiro?

AI

18

É fácil localizar esse mecanismo?

17

DI

19

Esse mecanismo é fácil de ser utilizado?

17

C

20

A informação acerca do início do processo aleatório de encerramento de lances para o item de licitação é fácil de ser compreendida?

AI

21

É fácil localizar no portal essa informação?

DI

–

[Não se aplica]

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ilustração 3.25: Matriz de avaliação da etapa de julgamento de propostas e lances (EP3)
Atividade

Dim.

#

Questão

EP3.1 – Negociação
entre o licitante
e o pregoeiro

C

1

[Não se aplica]

AI

2

É fácil localizar no portal o mecanismo e/ou as
informações necessárias à negociação de valores que ocorre após a etapa de lances?

DI

3

É fácil negociar com o pregoeiro por meio do portal?

C

4

A comunicação da aceitação ou rejeição do
lance (proposta) vencedor(a) para o item é clara, ou seja, fácil de ser compreendida?

AI

5

É fácil localizar no portal a comunicação da aceitação ou
rejeição da lance (proposta) vencedor(a) para o item?

DI

6

[Não se aplica]

EP3.4 – Comunicação
sobre a aceitabilidade
da proposta vencedora

Fonte: Elaborada pelo autor.

Dep.
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As atividades potencialmente interativas da etapa de julgamento
de propostas (ilustração 3.25) foram identificadas a partir da ilustração
3.17. A atividade de negociação entre o licitante e o pregoeiro (EP3.1) gera
uma tarefa semelhante àquelas geradas pelas atividades de envio de lances
e comunicação via chat (EP2.13 e EP2.14). Já a comunicação sobre a aceitabilidade da proposta vencedora (EP3.2) é unidirecional e, portanto, com
baixo grau de interação. Logo, não faz sentido avaliar a usabilidade.
Ilustração 3.26: Matriz de avaliação da etapa de habilitação (EP4)
Atividade

Dim.

# Questão

EP4.1 – Verificação
da habilitação
do licitante

C

1 A informação sobre a documentação necessária à habilitação constante no portal é fácil de ser compreendida?

AI

2 A informação sobre a documentação necessária à
habilitação é fácil de se localizar no portal?

DI

3 [Não se aplica]

EP4.3 – Declaração
C
do licitante vencedor

EP4.4 – Abertura
de prazos para
interposição de
intenção de recurso

Dep.

4 A declaração da habilitação ou não do licitante vencedor pelo órgão público é fácil de ser compreendida?

AI

5 A declaração da habilitação ou não do licitante vencedor
pelo órgão público é fácil de se localizar no portal?

DI

6 [Não se aplica]

C

7 A comunicação da abertura de prazos para interposição
de intenção de recursos é fácil de ser compreendida?

AI

8 É fácil localizar tal comunicação no portal?

DI

9 [Não se aplica]

Fonte: Elaborada pelo autor.

As atividades potencialmente interativas da etapa de habilitação
(ilustração 3.26) foram identificadas a partir da ilustração 3.18. A etapa
de habilitação é constituída de atividades com baixo grau de interação. O
processo é interno e há somente comunicação sobre a habilitação ou não
do licitante.
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Ilustração 3.27: Matriz de avaliação da etapa de adjudicação e homologação (EP5)
Atividade

Dim.

EP5.4 – Apresentação escrita C
da nova proposta e adequação
da planilha de custos

EP5.2 – Convocação do
adjudicatário para a
assinatura do contrato

#

Questão

1

As informações acerca da apresentação escrita
da nova proposta e da adequação da planilha de
custos em caso de redução de valor em relação
à proposta inicial são de fácil compreensão?

2

O portal possui mecanismos para envio da
nova proposta e da planilha revisada?
É fácil localizar o mecanismo para envio da
nova proposta e da planilha revisada?
É fácil utilizar o mecanismo para envio da
nova proposta e da planilha revisada?
A convocação do adjudicatário para a assinatura do contrato constante no portal é fácil de ser compreendida?
É fácil localizar no portal a convocação do adjudicatário para a assinatura do contrato?
[Não se aplica]

AI

3

DI

4

C

5

AI

6

DI

7

Dep.

2
2

Fonte: Elaborada pelo autor.

As atividades potencialmente interativas da etapa de adjudicação
e homologação (ilustração 3.27) foram identificadas a partir da ilustração
3.19. Esta etapa possui uma atividade interativa: a apresentação escrita da
nova proposta e adequação da planilha de custos (EP5.4). Tal atividade, em
tese, pode ser feita por meio do portal e utilizar o mesmo mecanismo para
o envio das propostas iniciais.
As atividades potencialmente interativas da etapa opcional de
julgamento de recursos (ilustração 3.28) foram identificadas a partir da
ilustração 3.22. Esta etapa possui várias atividades com alta interatividade
potencial: recebimento e exame de admissibilidade de intenção de recurso (EP6.1 e EP6.2), bem como envio de razão e contrarrazão de recurso
(EP6.3 e EP6.4). O envio das intenções, razões e contrarrazões podem, em
tese, ser feitos por meio do portal.
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Ilustração 3.28: Matriz de avaliação da etapa de julgamento de recursos (EP6)
Atividade(s)

Dim.

#

Questão

EP6.1 e EP6.2 – Recebimento e exame de admissibilidade de intenção de
interposição de recurso

C

1

As informações necessárias ao envio
de intenção de interposição de recursos são de fácil compreensão?

2

O portal possui mecanismo para envio de
intenção de interposição de recurso?

AI

3

É fácil localizar o mecanismo para envio de
intenção de interposição de recurso?

2

DI

4

É fácil enviar intenção de interposição de recurso pelo portal?

2

C

5

As informações acerca do envio de razões
e contrarrazões de recursos constantes
no portal são de fácil compreensão?

6

É possível enviar razões e contrarrazões
de recursos por meio do portal?

7

É fácil localizar as informações acerca do envio de razões e contrarrazões
de recursos constantes no portal?

8

É fácil localizar o mecanismo de envio de razões
e contrarrazões de recursos constante no portal?

6

9

É fácil enviar razões e contrarrazões de recurso pelo portal?

6

EP6.3 e EP6.4 – Envio de razão
e contrarrazão de recurso

AI

DI
Fonte: Elaborada pelo autor.

Dep.
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3.9

Aplicação da Avaliação

Uma vez cumpridas as etapas anteriores de avaliação, passou-se à
aplicação dos instrumentos de avaliação construídos no contexto do portal
eletrônico de compras da Câmara dos Deputados. Conforme mencionado,
a avaliação inicialmente foi implementada por meio de dois questionários:
um geral, sobre o portal; outro, específico, sobre o sistema de pregão eletrônico. O questionário de avaliação geral foi dividido em quatro partes e
permite avaliar, além do perfil dos respondentes, as três dimensões propostas: design de interação, qualidade do conteúdo e arquitetura da informação. O questionário pode ser visualizado nas ilustrações B.1, B.2, B.3,
B.4 e B.5 do apêndice B.
O questionário de avaliação específica foi baseado nas matrizes
apresentadas nas ilustrações 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 e 3.28. Essas matrizes, conforme visto, foram elaboradas a partir das atividades das seis
etapas gerais do pregão eletrônico: etapa de convocação dos interessados (EP1); etapa competitiva do pregão eletrônico (EP2); etapa de julgamento de lances e propostas (EP3); etapa de habilitação do(s) licitante(s)
vencedor(es) (EP4); etapa de adjudicação e homologação (EP5); etapa de
julgamento de recursos (EP6).
Ambos os questionários – de avaliação geral e específica – foram
enviados a um conjunto de cinco fornecedores, como pré-teste, mediante
correio eletrônico institucional do pesquisador38 e com cópia para o setor
responsável pelas licitações da Câmara dos Deputados. O envio foi feito no
dia 4 de novembro de 2005, sendo que até o dia 10 do mesmo mês ainda
não havia nenhuma resposta. Os questionários foram então reenviados no
dia 11 de novembro do mesmo ano aos mesmos licitantes, contendo no
campo “assunto” um texto dizendo que não se tratava de corrente eletrônica (spam).

38 Tal medida foi tomada para conferir maior credibilidade ao processo, dando-lhe um caráter oficial e, com isso, transmitindo
ao fornecedor maior sensação de segurança para responder à pesquisa.
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Aguardou-se mais cinco dias e então fez-se contato telefônico com
as cinco empresas. Representantes de duas das empresas comprometeramse a responder os questionários e enviá-los por correio eletrônico, mas
não o fizeram. Encerrou-se então a primeira tentativa de pré-teste (com os
questionários de avaliação geral e específica enviado por correio eletrônico) em meados de novembro de 2005.
Paralelamente, no dia 9 de novembro, o questionário de avaliação
do portal eletrônico de compras (equivalente ao primeiro componente do
método) foi adaptado pela equipe do Centro de Informática da Câmara
para um formulário web. O formulário foi avaliado pelo prof. Ronaldo
Ronan Oleto, especialista em pesquisas estatísticas, o qual sugeriu algumas modificações. Tais modificações foram implementadas e, no dia 28
de novembro, o formulário estava disponível no sítio oficial da Câmara dos Deputados, no endereço: http://www2.camara.gov.br/internet/
licitacoes/ecompras/pesquisa39.
O questionário de avaliação específica (centrado no pregão eletrônico) foi avaliado por um pregoeiro, servidor do estado de Minas Gerais, em meados de novembro, o qual o julgou claro, pertinente e de fácil
compreensão. Foi solicitado então a um diretor de um setor da Câmara
dos Deputados que possui contato direto com os licitantes e fornecedores
que indicasse alguns fornecedores e solicitasse a eles que respondessem o
questionário de avaliação específica. O diretor em questão então entrou
em contato telefônico e por correio eletrônico com um segundo grupo,
constituído por oito fornecedores.
Nenhuma resposta foi obtida até o dia 25 de novembro de 2005.
Reforçou-se então a solicitação, por correio eletrônico, no dia 29 de novembro de 2005, não obtendo resposta até o dia 8 de dezembro. Encerrouse a segunda iteração da avaliação no dia 8 de dezembro de 2005, ainda
sem resultado satisfatório.
Diante da resistência em responder os questionários enviados por
meio eletrônico, o pesquisador optou por mudar a técnica de coleta de da39 A pesquisa não se encontra mais no portal.
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dos também da avaliação específica, conservando as questões de avaliação,
no todo ou em parte. O instrumento de coleta escolhido foi o formulário
para aplicação por telefone. O formulário (apresentado na ilustração C.1 –
apêndice C), foi construído a partir do questionário específico de avaliação
do pregão eletrônico. Ele apresenta um conjunto menor de questões que
o questionário (quinze questões fechadas e uma aberta). No entanto, ele
manteve a mesma sequência lógica do questionário, baseada na própria
sequência do pregão eletrônico, conforme procedimento descrito no método proposto. Esse formulário poderia também ser usado como roteiro
de uma entrevista estruturada. Para cumprir seu intento, o pesquisador
decidiu ir à Brasília, sede da Câmara dos Deputados. Lá poderia obter mais
facilmente outros meios de contato com os licitantes e/ou fornecedores,
tais como endereço físico e telefone, e utilizar formulário ou entrevista
estruturada para a coleta dos dados. O pesquisador permaneceu na cidade
do dia 8 ao dia 13 de dezembro, o que compreendeu quatro dias úteis.
Após o seu preenchimento, o formulário foi transcrito para meio
digital e enviado aos licitantes para conferência. Foi solicitado também comentários acerca do portal e do sistema de pregão eletrônico. Alguns fornecedores preferiram, após o contato telefônico, preencherem eles mesmos
o formulário e enviá-lo posteriormente. Tal fato merece ser destacado, já
que alguns desses fornecedores já haviam recebido solicitação de resposta
anterior, por correio eletrônico, mas só a atenderam após ela ter sido reforçada por contato telefônico.
A amostra para essa nova coleta de dados foi intencional e retirada
de dentro do universo escolhido e mencionado anteriormente – fornecedores que participaram do pregão eletrônico da Câmara dos Deputados
em 2005. Selecionou-se fornecedores sediados ou com representação na
cidade de Brasília. A seleção foi feita a partir de uma planilha contendo
os pregões eletrônicos ordenados por data de realização e, para cada um
deles, os fornecedores participantes. Essa planilha foi elaborada a partir
das atas das sessões públicas disponíveis no portal de compra da Câmara
dos Deputados.
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O pesquisador, com base na planilha, ligava para o fornecedor e,
após se identificar e dizer os objetivos da pesquisa, solicitava ao licitante
e/ou fornecedor que respondesse a pesquisa por correio eletrônico ou que
agendasse um horário para aplicação do questionário pessoalmente. Caso
o representante da empresa não pudesse responder no momento ou não
estivesse presente, o pesquisador deixava um telefone para contato e solicitava o retorno da ligação. Passava-se então para o próximo nome da lista
e, assim, sucessivamente.
Assim, nesses quatro dias úteis, foram contactados 22 fornecedores
e obtidas 13 respostas, o que corresponde a uma taxa de retorno de cerca
de 65%, bem superior àquelas obtidas anteriormente por outros meios. Nenhum dos potenciais respondentes quis atender o pesquisador in loco. Os
resultados da avaliação geral e específica encontram-se descritos, respectivamente, na seção seguinte. É importante ressaltar que o pesquisador não
estendeu a coleta de dados por restrições do seu cronograma de trabalho.

3.10 Análise dos Resultados

3.10.1 Análise dos Resultados da Avaliação Geral
O questionário de avaliação geral, transformado em formulário
web, obteve uma baixíssima taxa de retorno, mesmo após o contato telefônico, pois somente quatro fornecedores o responderam. Apesar de o baixo
número não permitir nenhum tipo de conclusão a priori, os resultados
foram apresentados em favor do rigor metodológico.
Em relação ao perfil, todos já conheciam outros sistemas de compras. Coincidentemente, tratava-se do supracitado Comprasnet. Todos
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também declararam que vários dos dispositivos, softwares e sistemas mencionados no formulário lhes eram familiares.
Tratando-se da facilidade de obtenção de documentos pelo portal, todos declararam que localizaram o documento e conseguiram obter cópia dele.
No que diz respeito à facilidade de se localizar informações por
meio do portal, todos também afirmaram ser fácil encontrar todas as informações listadas no formulário.
Já em relação à qualidade da informação, traduzida em confiabilidade, clareza, completeza e atualidade, não houve unanimidade. Metade
declarou que as informações são confiáveis (nível 3, numa escala de 0 a 4)
e metade, totalmente confiáveis (nível 4). Metade declarou que as informações são razoavelmente fáceis de compreender (nível 3, numa escala de 0 a
4) e a outra metade, que são totalmente compreensíveis (nível 4). Do mesmo
modo, metade dos respondentes declarou que as informações disponíveis no
portal são razoavelmente completas (nível 3, numa escala de 0 a 4), o restante
declarou que são completas (nível 4). A atualidade das informações foi considerada razoável por 75% dos respondentes (nível 3, numa escala de 0 a 4) e
completamente atualizada (nível 4), pelos outros 25%.
Finalmente, com relação à última parte do questionário geral, o
resultado encontra-se na tabela 2. A facilidade de se obter informações
e sua apresentação (questões 1 e 2) são os itens mais bem avaliados. As
questões 3 a 8 não foram respondidas por um dos quatro fornecedores. No
entanto, os outros três avaliaram positivamente o portal nessas questões,
que envolviam: design visual, clareza dos objetivos, orientação no portal,
adequação da linguagem, tempo de resposta e facilidade de uso. A questão
9, que tratava de como o portal ajuda ao usuário evitar erros, também teve
uma boa avaliação. No entanto, pelas respostas à questão 10, o grupo não
considera ser tão fácil corrigir erros porventura cometidos. Também, pelas
respostas à questão 11, percebe-se que um dos usuários não sente que o
portal é seguro e confiável, apesar de não dizer que ele é inseguro. Finalmente, pelas respostas às questões 12 e 13, é possível constatar que parte do
grupo de respondentes não considera o portal o meio mais fácil de se sanar
dúvidas e obter informações, sendo necessário recorrer a outros meios.
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Tabela 2: Resultado da avaliação geral do portal de compras da Câmara dos Deputados

Fonte: Dados da pesquisa.

Em que pese o baixo número de respondentes, há algum valor nas
respostas, pois trata-se de usuários reais, que executam tarefas reais e não
apenas simuladas. Assim sendo, há, ao menos, um resultado qualitativo
que poderia dar ensejo a uma nova aplicação da pesquisa, mas focando
apenas nos pontos aparentemente mais frágeis do portal na avaliação dos
respondentes.

3.10.2 Resultado da Avaliação do Questionário Específico
Os resultados da avaliação específica são apresentados de forma
sintética na tabela 3. As respostas contidas na amostra, embora esta não
seja estatisticamente significativa, revelam ao menos dois indícios.
O primeiro é que o usuário parece avaliar melhor o portal no suporte às etapas iniciais do pregão eletrônico: etapa de convocação e etapa
competitiva (correspondem aos números 1 a 8 na tabela 3). Pode-se observar que pelo menos nove dos treze usuários entrevistados (69%) concordaram parcial ou totalmente com as afirmativas 1, 2, 3, 5, 6 e 7 (resultados
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em preto). E pelo menos sete dos treze usuários concordaram parcial ou
totalmente com as afirmativas 4 e 8 (resultados em cinza claro).
O segundo é que o portal obteve uma avaliação bastante inferior
em relação ao suporte às demais etapas – julgamento de propostas, habilitação, adjudicação e julgamento de recursos. São sete as afirmativas relacionadas às atividades dessas etapas e correspondem aos números 9 a 15 na
tabela 3. Pode-se constatar que pelo menos nove dos treze usuários (69%)
não tiveram opinião ou discordaram das afirmativas 9, 11, 13 e 14 (resultados em cinza escuro). E pelo menos oito dos treze usuários (61%) não tiveram opinião ou discordaram da afirmativa 15 (resultados em cinza claro).
Tabela 3: Avaliação específica do portal de compras da Câmara
dos Deputados – resultado sintético

Fonte: Dados da pesquisa.

A fim de enriquecer a análise e explicitar algumas das dificuldades
reais encontradas pelos licitantes, foram transcritos alguns comentários
colhidos. Um dos licitantes disse: “No caso de cotação por lote, não há
como saber, por meio do sistema, se a empresa concorrente está cotando
ou não todos os itens.”
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Outro teve dificuldade de identificação do item que estava sendo
licitado em determinado instante: “A empresa é fácil de identificar, mas o
item não”.
Também foi relatada a dificuldade de se saber qual é o status do
lance enviado por fornecedor: por exemplo, saber se ele é ou não o vencedor naquele momento: “O sistema de identificação por cor não é bom”.
O licitante, nesse caso, referiu-se à utilização de cores pelo sistema:
para indicar se o lance é vencedor, o ícone, em forma de bola, fica verde,
caso contrário, vermelho.
Ainda relacionado à etapa competitiva de lances, outro comentário
foi: “Precisa melhorar o feedback para o licitante: marca, modelo, quem
ganhou, etc.”
Outra dificuldade indicada foi no envio de atestado de capacidade
técnica após a etapa competitiva de lances. Tal documento, às vezes, é exigido na etapa de habilitação.
Alguns licitantes reclamaram da lentidão de resposta do sistema:
“Operação em geral lenta.”
“Tempo de refresh longo. Velocidade de atualização deveria
ser maior.”
“Às vezes há dificuldade de envio de lances devido à lentidão
do sistema.”

Tal reclamação corrobora a teoria da área de design de interação.
Conforme mencionado no capítulo 2, para que o usuário do ambiente
mediado por um computador possa sentir um senso de interatividade, é
necessário que a velocidade do feedback seja a mais instantânea possível.
Outros comentários dizem respeito ao conteúdo:
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“Faltam informações sobre a razão social tipo de empresa,
se, por exemplo, é ou não ME [microempresa]. Principalmente a partir do momento que um item é vencido por um
fornecedor.”

Há que se ressaltar, no entanto, que, legalmente, só há obrigatoriedade da divulgação desse tipo de informação a partir da etapa de habilitação. Talvez haja aqui um certo desconhecimento do licitante em relação
ao procedimento licitatório específico do pregão eletrônico. De qualquer
forma, o portal poderia apresentar um fluxograma explicativo desse procedimento licitatório ou indicar uma fonte de referência.
Um outro exemplo desse desconhecimento veio de uma pergunta
feita por um licitante ao pesquisador:
“O [processo de] encerramento aleatório é controlado pelo
pregoeiro?”

Nesse caso, o licitante não entendeu como funciona o processo de
encerramento, no qual o sistema, e não o pregoeiro, aleatoriamente encerra a etapa competitiva de lances, dentro de um período de tempo de zero a
trinta minutos após o início do processo.
Portanto, quanto aos resultados, a aplicação do método revelou indícios de quais seriam os pontos fortes desta área do portal (suporte às
etapas de convocação e competitiva) e aqueles que merecem mais atenção
(suporte ao julgamento de propostas, à habilitação, à adjudicação e ao julgamento de recursos), sempre do ponto de vista do usuário real, externo e
não especialista. Além disso, explicitou algumas dificuldades reais enfrentadas por esse tipo de usuário. As dificuldades ocorridas no contexto do
estudo de caso descrito e as potencialidades do método em outros contextos são discutidas nas considerações finais.
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No capítulo 3, foi descrito o estudo de caso realizado pelo autor
(CHEVITARESE ALVES, 2006). Neste estudo de caso, foi proposto um
procedimento composto de várias etapas de avaliação. Em seguida, houve uma aplicação prática no portal de compras eletrônicas da Câmara
dos Deputados.
O procedimento de avaliação empregado consistiu nas seguintes
etapas de avaliação: (1) caracterização do objeto da avaliação; (2) caracterização do usuário-avaliador; (3) identificação e seleção das dimensões de
avaliação; (4) identificação do paradigma e do tipo de método adequados;
(5) construção dos instrumentos de avaliação; (6) aplicação da avaliação.
Primeiramente, seguindo o procedimento, empreendeu-se um estudo sobre o contexto e o objeto da avaliação – compras públicas e portais
eletrônicos de compras. O relacionamento entre governo e empresas por
meio dessas novas mídias e tecnologias – as chamadas interações G2B e
B2G – foi particularmente destacado, pois é por meio dele que se estabelecem as compras e contratações por meio eletrônico.
Logo após, partiu-se para a identificação e seleção das dimensões
de avaliação. Nesse contexto, defendeu-se a ideia de que, para que um
website seja efetivamente avaliado, é necessário avaliá-lo em todas as suas
dimensões: como um provedor de informações úteis, bem organizadas e
fáceis de se encontrar, com alto grau de interatividade e facilidade de uso.
Ou seja, acredita-se que a proposta utilizada no estudo de caso é adequada.
No entanto, como aperfeiçoamento, recomenda-se que o termo usabilidade seja substituído por design de interação. Conforme visto no capítulo
2, o design de interação possui, segundo Preece, Rogers e Sharp (2005),
duas classes de metas (objetivos): metas de usabilidade e metas decorrentes
da experiência com o usuário. As metas de usabilidade incluem (p. 36):
“ser eficaz no uso (eficácia); ser eficiente no uso (eficiência); ser segura
no uso (segurança); ser de boa utilidade (utilidade); ser fácil de aprender
(learnability); ser fácil de lembrar como se usa (memorability)”. Já as metas
decorrentes da experiência do usuário preocupam-se com a criação de sistemas que sejam: “satisfatórios; agradáveis; divertidos; úteis; motivadores;
esteticamente apreciáveis; incentivadores da criatividade; compensadores
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e emocionalmente adequados” (p. 40). Portanto, a perspectiva do design de
interação inclui a da usabilidade, mas vai além dela. Além disso, como já
foi mencionado, o design de interação tem como foco qualquer dispositivo
interativo. O crescimento da mobilidade, por meio dos novos telefones celulares e tablets, vêm ensejando a criação de portais eletrônicos específicos,
os chamados portais móveis. Por isso, acredita-se que o termo design de
interação torna-se mais adequado. Assim sendo, recomenda-se que a avaliação de portais eletrônicos de governo deve se basear em três perspectivas ou dimensões de avaliação: design de interação, conteúdo e arquitetura
da informação. Uma breve descrição e a literatura recomendada a partir da
revisão feita para este trabalho encontra-se na ilustração 4.1.
Ilustração 4.1: Dimensões para a avaliação de portais de governo com
enfoque no usuário real
Dimensão

Descrição

Referência no
Texto

Literatura Recomendada

Design de
interação

Refere-se às questões que devem ser
consideradas para projetar um dispositivo de governo eletrônico de modo
a propiciar uma interação eficiente,
eficaz e agradável para seus usuários.

Seção 2.2

Berns (2004); Garret (2002);
Nielsen (1994); Preece, Rogers e
Sharp (2005); Rocha e Baranauskas
(2003); Shneiderman e Pleasant
(2005); Skov e Stage (2003).

Conteúdo

Refere-se tanto às informações em
si quanto às funcionalidades que o
portal eletrônico de governo provê.
Envolve também as características
associadas a cada tipo de conteúdo
e a adequação dessas características
para cada tipo de usuário do portal.

Seção 2.3

Berns (2004); Lopes (2004); Preece,
Rogers e Sharp (2005); Vilella (2003).

Arquitetura da
informação

Refere-se à forma como o
conteúdo é organizado e como
se pode encontrar esse conteúdo
e associá-lo a outros conteúdos.
Relaciona-se tanto com o conteúdo
quanto com o design de interação.

Seção 2.4

Garret (2002); Preece, Rogers e Sharp
(2005); Rosenfeld e Morville (2002).

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da literatura citada.
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A seguir, foram selecionados paradigma, método e técnicas de avaliação adequados ao caso concreto. Optou-se por um método de questionamento ao usuário dentro do paradigma “testes de usabilidade”. Logo
após, foram selecionadas, a princípio, duas técnicas de avaliação: formulário on-line e questionário enviado por correio eletrônico.
O instrumento de coleta de dados criado, a princípio, foi um questionário dividido em seções, cada seção equivalente a uma etapa do procedimento licitatório. Contudo, a primeira tentativa de aplicação da avaliação utilizando-se apenas a técnica de questionário enviado via web revelou
algumas dificuldades, dada a baixa taxa de retorno, conforme descrito.
Pode-se elencar três possíveis explicações para essas dificuldades: deficiências do próprio instrumento, tecnologia e cultura. Ressalta-se que essas
explicações são hipotéticas e que, portanto, poderiam ensejar novas pesquisas comprobatórias.
A primeira explicação seria a deficiência dos instrumentos de coleta de dados. A versão colocada na web, como um formulário, possuía algo
em torno de sessenta questões. Já o questionário originalmente enviado
por correio eletrônico continha cerca de quarenta. Em que pese a facilidade de resposta, pois quase todas as questões eram curtas e de múltipla
escolha, o respondente poderia entender que responder a ambos demandaria muito tempo. Na verdade, simulações feitas indicam que o tempo
de resposta de cada um deles seria em torno de vinte minutos. Quanto à
inteligibilidade das questões, não parece ser esse o caso, já que, conforme
mencionado, um servidor público da área de licitações, que exerce função
de pregoeiro e não é especialista em informática, leu e compreendeu perfeitamente todas as questões.
A segunda explicação, associada a dificuldade de lidar com a tecnologia de utilização de correio eletrônico, possui escassos indícios de sustentação. O grupo escolhido como amostra na aplicação do método, licitantes que participaram do pregão eletrônico da Câmara dos Deputados,
necessitam, pelo próprio regulamento do órgão, ter efetuado cadastro eletrônico. Esse, por sua vez, requer endereço de correio eletrônico e que, a
partir desse endereço, seja enviada uma mensagem de confirmação. Só a
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partir daí há a liberação da empresa ou pessoa física para participação de
licitação na modalidade pregão eletrônico. Portanto, ao licitante ou seu
representante, é exigido saber como ler e receber mensagens via correio
eletrônico. Uma dificuldade adicional poderia ser o download dos questionários, enviados em forma de anexo (attachment). No entanto, as propostas, recursos e contrarrazões muitas vezes são enviadas dessa forma. Logo
é uma habilidade bastante requerida dos licitantes ou dos seus representantes ao interagir com sistemas de pregão eletrônico. Não se pode dizer
que a hipótese da barreira tecnológica esteja descartada, mas, sem dúvida,
das três explicações destacadas, é a mais frágil.
A terceira e última explicação, de natureza cultural, ao contrário,
parece ser a mais plausível. Vários fatores de sustentação podem ser mencionados, dentre eles: a insegurança, a não familiaridade e a falta de estímulo. Insegurança aqui traduz-se em medo de a mensagem ser um spam
ou mesmo conter código malicioso e potencialmente danoso, como vírus,
cavalo de troia ou assemelhado. A não familiaridade se explica pelo fato
de serem muito raras, no Brasil, as iniciativas de avaliação de governo eletrônico na perspectiva do usuário final externo. Dessa forma, o potencial
respondente pode desconfiar das reais intenções da pesquisa e se negar a
respondê-la. A falta de estímulo, por sua vez, pode ser resumida no seguinte raciocínio: o que o licitante ganharia ao responder os questionários?
Em tese, a resposta se dá pelo aperfeiçoamento dos sítios e sistemas web
a partir da análise dos resultados da pesquisa. Porém o licitante pode não
ter essa perspectiva de médio e longo prazo, pensando exclusivamente no
curto prazo. Nesse caso, não há nenhuma motivação clara para ele participar da avaliação. Por outro lado, não há nada que o obrigue a participar:
a participação é eminentemente voluntária. Logo, não há premiação por
fazer nem coerção por não fazer. Tal ausência tanto de premiação quanto
de coerção pode se estender a outros estudos de avaliação de governo eletrônico na perspectiva do usuário final externo. Na área do B2B e B2C, tal
falta de motivação é dirimida com a utilização de premiações. Lojas virtu-
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ais como a Submarino40, por exemplo, contratam empresas como a e-Bit41,
para realizar a avaliação. Aqueles que respondem a avaliação, por sua vez,
ganham pontos, que depois podem ser trocados por cupons, com os quais
o usuário pode concorrer a prêmios.
Dessa forma, foi feita uma nova tentativa de aplicação da avaliação.
Decidiu-se manter o paradigma e o método de avaliação, e optou-se pela
técnica de entrevista estruturada, por telefone, utilizando-se um questionário reduzido, porém gerado a partir do mesmo conjunto de questões.
Essa técnica mostrou-se mais aplicável ao contexto do estudo de caso.
Conforme mencionado na seção 3.8, obteve-se, em relação ao questionário
específico, em 4 dias úteis, cerca de 13 respostas de 22 fornecedores, o que
dá uma taxa de resposta de cerca de 65%. As barreiras citadas – insegurança, não familiaridade e falta de estímulo – parecem ter sido quebradas
ou reduzidas. Além disso, o formulário continha menos questões que o
questionário, o que também pode ter contribuído para o aumento da taxa
de resposta. É relevante destacar também que muitos licitantes responderam o questionário por correio eletrônico após o contato telefônico, mas já
haviam sido convidados a fazê-lo anteriormente somente por aquele meio.
Isso enfraquece ainda mais a hipótese da barreira tecnológica.
Portanto, pode haver situações em que o paradigma e o método
selecionados são adequados, mas a técnica não. O caso concreto descrito
parece ter sido uma dessas situações. Isso porque o método e o paradigma
utilizados possuem a vantagem de possibilitar uma avaliação contextualizada e específica, ao contrário dos métodos baseados em heurísticas, geralmente aplicados por especialistas. Os métodos baseados em especialistas,
do ponto de vista do usuário final, tendem a avaliar a facilidade de uso potencial e não real de um sistema. Além disso, quando calcados em heurísticas, concentram-se em aspectos gerais, como a facilidade de navegação, e
não na realização de uma tarefa específica. Tais métodos, portanto, podem
não avaliar a dificuldade efetiva de um usuário final ao realizar uma tarefa
específica. O método de questionamento ao usuário, ao contrário, como
40 http://www.submarino.com.br.
41 http://www.e-bit.com.br.
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tem seu foco na tarefa, avalia melhor, em tese, a eficácia do sistema do ponto de vista do usuário. Além disso, a riqueza das respostas é maior do que
a obtida por avaliações baseadas em especialistas, o que pode compensar
o maior custo de aplicação. Pelas respostas obtidas, consegue-se detectar
problemas de eficiência (lentidão, por exemplo), eficácia (dificuldade de se
enviar um lance) e satisfação (crítica ao uso de cores), que são os principais
problemas de usabilidade, do ponto de vista do usuário final, e, o que é
mais importante, num contexto real de uso. Possibilita ainda ao usuário
sugerir melhorias, como o acréscimo de funcionalidades e informações
(exemplo: identificação de todos os itens cotados por uma empresa na cotação por lote); ou seja, é possível também avaliar a perspectiva do conteúdo
a partir dos instrumentos gerados pelo método. Da mesma forma, tais instrumentos podem contribuir para a avaliação da qualidade da arquitetura
da informação, uma vez que, conforme demonstrado na aplicação, permitem inferir alguns dos aspectos mencionados por Rosenfeld e Morville
(2005), tais como: quais são os elementos que mais frustam os usuários ao
usar o website; quais sugestões os usuários têm para melhorar o website; e
qual é o nível de satisfação do usuário com o website.
No entanto, no estudo de caso, houve dificuldades operacionais na
aplicação da técnica preliminarmente selecionada, mas a implementação
do método por outras técnicas que utilizam outros instrumentos de coleta
– como os formulários aplicados por telefone – pode ser viável, conforme
indica este estudo. O telefone, nesse caso, serve como meio de abertura
do canal interpessoal de comunicação, o qual, uma vez estabelecido, pode
lançar mão, de forma complementar, do correio eletrônico e/ou de formulários baseados na web. Essa forma de abordagem também foi a utilizada
por Furquim (2004).
A essa altura, uma questão relevante pode surgir: é mesmo necessária a avaliação de portais eletrônicos de governo pelos usuários externos? Os métodos e técnicas concernentes ao paradigma da avaliação
“rápida e suja” são muito mais baratos e fáceis de aplicar. No entanto, eles
são relevantes quando se deseja saber se o portal possui um conjunto mínimo de características e/ou atende a um número também mínimo de requisitos que o classifica como um bom portal ou um portal satisfatório.
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Essas técnicas, advogadas, dentre outros, por Nielsen (1994), são baseadas
em princípios gerais, as chamadas heurísticas de usabilidade – estudadas
brevemente no capítulo 2 (vide, em especial, a ilustração 2.8). Porém, elas
possuem duas limitações. Em primeiro lugar, são aplicadas por especialistas: web designers, engenheiros de software e/ou de usabilidade, programadores, analistas de sistemas, etc. Com isso, o que pode ser considerado
fácil de usar para um especialista acostumado com interfaces e sistemas
interativos de diversas naturezas (softwares, websites, etc.), nem sempre o é
para usuários leigos ou não especialistas. Em segundo lugar, a avaliação é,
conforme mencionado, baseada em princípios gerais, não se aprofundando no contexto específico de aplicação e de utilização.
Ora, sabe-se que o contexto de aplicação de um sistema pode determinar, em menor ou maior grau, o perfil do usuário. Assim, um sistema
como o Currículo Lattes, do CNPq42, possui uma interface web geralmente acessada por universitários, graduados e pós-graduados. Tal perfil de
usuário, ao menos em tese, possui um contato mais frequente com outros
sistemas computacionais do que usuários com formação acadêmica básica.
Além disso, possui também, em tese, maior capacidade cognitiva, o que
pode ser traduzido em facilidade de operação do sistema.
Em portais eletrônicas governamentais não se pode, a priori, estabelecer tal nível de homogeneidade no nível educacional formal. Dessa forma, a diferença entre a facilidade de uso entre um especialista em sistemas
interativos e um usuário, nesse caso, deve ser maior, o que pode levar o tipo
de avaliação mencionado a resultados distorcidos em relação à realidade.
Em outras palavras, uma informação que é fácil de localizar para um especialista, pode não o ser para um usuário médio do portal; analogamente, a
utilização de um mecanismo interativo do portal pode ser eficiente, eficaz e
satisfatória para o especialista, mas não para esse usuário médio.
É necessário, portanto, abordar também o problema da perspectiva
do usuário, ou melhor, do agente que interage (ou poderia interagir) com
a administração pública por meio do portal eletrônico. Citando o próprio
42 http://lattes.cnpq.br.
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Nielsen (apud BORJA, 2003, p. 168): “Não é o que você pensa sobre o seu
site que conta, mas sim o que os utilizadores pensam dele”. Nesse sentido, Quadros, Silva e Hoeschl (2003) questionam: “Como descobrir o quão
amigável é a interface com o usuário de um portal de e-gov? Como podemos mensurar o quanto é gasto quando uma determinada informação, ou
serviço de utilidade pública é de difícil localização dentro de um site que
se propõe a ser uma ferramenta de e-gov?” (p. 2).
Partindo desse princípio e tendo em vista as potencialidades do
procedimento de avaliação analisado, mas também as dificuldades eventuais que podem surgir, a proposta é que as etapas sugeridas e aplicadas no
estudo de caso sejam estruturadas de forma iterativa, conforme ilustração
4.2. Isso permite que a análise dos resultados da avaliação faça a retroalimentação do fluxo e a autoavaliação do procedimento. Especificamente,
é verificada a adequação do paradigma, do método e da técnica empregados. Se for necessário, pode ser feita uma nova seleção de um ou mais
desses elementos. Em seguida, o instrumento de avaliação pode ser refeito
e reaplicado.
Ilustração 4.2: Etapas gerais de avaliação de portais com enfoque no
usuário externo – fluxograma

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Em síntese, neste trabalho, propõe-se os seguintes elementos para
uma avaliação de portais eletrônicos de governo com enfoque no usuário
externo. Como dimensões de avaliação: o design de interação; a qualidade
do conteúdo e a arquitetura da informação. Como paradigma de avaliação: estudos de usabilidade. O tipo de usuário enfocado: externo e não
especialista. E, finalmente, as seguintes etapas de avaliação iterativas: caracterização do objeto da avaliação; caracterização do usuário-avaliador;
identificação do(s) tipo(s) de método(s) adequado(s); identificação do(s)
tipo(s) de técnica(s) adequada(s); construção de instrumento(s) de coleta
de dados; aplicação do(s) instrumento(s); análise dos resultados. A ilustração 4.3 exibe a lista dos elementos de avaliação sugeridos; e a ilustração
4.2, um fluxograma uma visão dinâmica das etapas de avaliação.
Ilustração 4.3: Elementos para um método de avaliação de portais de
governo centrado no usuário externo
Elemento

Descrição

Dimensões de avaliação iniciais

Design de interação; qualidade do conteúdo e arquitetura da informação

Tipo de usuário

Usuário externo não especialista

Paradigma de avaliação

Estudos de usabilidade

Etapas de avaliação iterativas

Caracterização do objeto da avaliação;
caracterização do usuário-avaliador;
seleção das dimensões de avaliação;
identificação do(s) tipo(s) de método(s) adequado(s);
identificação do(s) tipo(s) de técnica(s) adequada(s);
construção de instrumento(s) de coleta de dados;
aplicação do(s) instrumento(s);
análise dos resultados.

Fonte: Elaborada pelo autor.

É importante ainda ressaltar que o tipo de avaliação enfocado neste
trabalho não exclui a utilização de outras abordagens, uma vez que não
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existem paradigmas e métodos melhores ou piores de avaliação de sistemas interativos, os portais eletrônicos incluídos; existem paradigmas e
métodos mais ou menos adequados aos objetivos da avaliação e às restrições impostas pelo contexto. Ademais, a avaliação de sistemas de informação interativos de maior porte, como os portais eletrônicos de governo,
é um processo complexo. Como ressaltam Rocha e Baranauskas (2003):
“deve-se ter claro que um certo grau de incerteza permanece mesmo após
exaustivos testes com múltiplos métodos” (p. 164). Além disso, a avaliação é um processo e “deve prever métodos de avaliação contínua e reparo
de problemas durante todo o ciclo de vida de uma interface” (p. 164). As
abordagens por especialistas podem ser importantes em etapas iniciais do
projeto, além de serem mais baratas, e certamente auxiliarem a detectar
problemas mais precocemente.
Contudo, acredita-se que, na perspectiva da governança eletrônica – na qual a transparência, a accountability e a participação cidadã são
características fundamentais –, a avaliação de governo eletrônico, em geral, e de portais eletrônicos, em particular, deve ser a mais ampla possível.
Para isso, a despeito das eventuais dificuldades, é necessário também se
fazer avaliações da perspectiva dos usuários finais – sejam eles internos ou
externos. Com isso, é possível cobrir uma gama maior de interações de governo eletrônico, sejam elas de natureza cidadã, comercial, governamental
ou social.
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Principais Normas Associadas às
Compras Públicas Eletrônicas no
Brasil

Ilustração A.1: Principais normas associadas às compras públicas
eletrônicas no Brasil
Norma

Data

Ementa

Observação

Decreto nº 2.743

21 de agosto de 1998

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e dá outras providências.

Decreto nº 3.294

15 de
dezembro
de 1999

Institui o Programa Sociedade da Informação.

Decreto nº 3.505

13 de junho
de 2000

Política de gestão da segurança da informação.

Lei nº 9.983

14 de julho
de 2000

Tipifica crimes eletrônicos contra a administração pública.

Decreto nº 3.585

5 de setembro de 2000

Tramitação de documentos por meio eletrônico.

Revogado e
substituído pelo
Decreto nº 4.176.

Decreto nº 3.555

8 de agosto
de 2000

Aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns.

Redação alterada
em parte pelo
Decreto nº 3.693.

Decreto nº 3.587

5 de setembro de 2000

Estabelece normas para a Infraestrutura de
Chaves Públicas do Poder Executivo
Federal (ICP-Gov), e dá outras providências.

Revogado e
substituído pelo
Decreto nº 3.996.

Decreto nº 3.693

20 de
dezembro
de 2000

Dá nova redação a dispositivos do regulamento
para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços, aprovado
pelo Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000.

Decreto nº 3.697

21 de
dezembro
de 2000

Regulamenta o pregão eletrônico.

Revogado e
substituído pelo
Decreto nº 5.450.
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Norma

Data

Ementa

Decreto nº 3.722

9 de janeiro
de 2001

Regulamenta o art. 34 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e dispõe sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf).

Resolução nº 1
do Comitê Gestor
de Governo
Eletrônico

8 de março
de 2001

Estabelece diretrizes de intercomunicabilidade,
adaptabilidade, racionalidade, economicidade
e possibilidade de comunicação e integração
com os demais poderes, estados e municípios no desenvolvimento de sistemas.

Decreto nº 3.865

13 de julho
de 2001

Estabelece requisito para a contratação de
serviços de certificação digital pelos órgãos públicos, e dá outras providências.

Resolução nº 2
do Comitê Gestor
de Governo
Eletrônico

30 de julho
de 2001

Obriga consulta prévia para implementação de modificações nos sistemas de
informação gerenciados no âmbito do
Sistema de Serviços Gerais (Sisg).

Medida Provisória 24 de agosto Institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
nº 2.200-2
de 2001
Brasileira (ICP-Brasil), transforma o Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
em autarquia, e dá outras providências.
Decreto nº 3.996 31 de outu- Dispõe sobre a prestação de serviços
bro de 2001 de certificação digital no âmbito da
administração pública federal.
Decreto nº 4.176 28 de março Dispõe sobre tramitação de documentos por
de 2002
meio eletrônico no âmbito do governo federal.
Lei nº 10.520
17 de julho Institui, no âmbito da União, estados, Distrito
de 2002
Federal e municípios, nos termos do art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns.

Decreto nº 5.450

31 de maio
de 2005

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras providências.

Observação

Já faculta a utilização das tecnologias
da informação e da
comunicação para
a realização do pregão. A regulamentação em amplitude
nacional é feita pelo
Decreto nº 5.450, de
31 de maio de 2005.
Ainda não estabelece a obrigatoriedade
do uso do pregão,
o que é feito pelo
Decreto nº 5.504.
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Norma

Data

Ementa

Observação

Decreto nº 5.504

5 de agosto
de 2005

Estabelece a exigência de utilização do pregão,
preferencialmente na forma eletrônica, para entes
públicos ou privados, nas contratações de bens
e serviços comuns, realizadas em decorrência de
transferências voluntárias de recursos públicos da
União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos.

Note-se que ainda
não há a exigência
do pregão eletrônico. No entanto, a
partir da evolução
do uso do pregão
eletrônico e da
legislação sobre o
tema, infere-se que,
a curto ou médio
prazo, tal exigência
será estabelecida.

Nota: As normas revogadas não foram referenciadas.
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de pesquisa à legislação brasileira.
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Questionários de Avaliação Geral
Ilustração B.1: Questões de avaliação geral – parte 1

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Ilustração B.2: Questões de avaliação geral – parte 2

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Ilustração B.3: Questões de avaliação geral – parte 3.a – facilidade de
localização da informação

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Ilustração B.4: Questões de avaliação geral – parte 3.b – qualidade da
informação obtida
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Fonte: Elaborada pelo autor.
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Ilustração B.5: Questões de avaliação geral – parte 4 – usabilidade e
arquitetura da informação

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Questionário de Avaliação
Específica (versão simplificada)

Ilustração C.1: Questionário de avaliação específica – portal de compras da Câmara dos Deputados
Avaliação do portal eletrônico de compras da Câmara dos Deputados
– suporte às etapas e atividades do pregão eletrônico
Data
resposta

Razão social
Nome de
fantasia
Contato
Telefone
E-mail

Questões

1

É fácil localizar os documentos
necessários à participação em
licitações por meio do portal.

2

É fácil baixar (fazer o download) esses documentos por meio do portal.

3

É fácil enviar propostas
por meio do portal.

4

É fácil saber se uma proposta foi ou
não classificada por meio do portal.

5

E fácil enviar lances por
meio do portal.

Concordo
totalmente

Concordo

Sem
opinião

Discordo

Discordo
totalmente
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6

As informações sobre a situação
(status) do lance são claras.

7

A atualização das informações sobre
o status do lance é satisfatória.

8

É fácil se comunicar com o
pregoeiro por meio do chat.

9

É fácil negociar com o pregoeiro por meio do chat.

10

É fácil saber quem foi o vencedor
de determinado item de licitação.

11

É fácil saber se o lance vencedor
para determinado item foi rejeitado.

12

É fácil saber se o processo
aleatório de encerramento
dos lances já se iniciou.

13

É fácil enviar nova planilha de
custos em caso de readequação
devida à redução de preços.

14

É fácil enviar recursos e contrarrazões por meio do portal.

15

As informações relativas à convocação do adjudicatário para assinatura
do contrato são satisfatórias.

Comente sobre o pregão eletrônico (pontos fracos, pontos fortes, funcionalidades que deveriam existir e não existem)

Apêndice D

Portais de Governo:
Uma avaliação na Câmara dos Deputados

Referências sobre Governo
Eletrônico em Meio Digital
A lista apresenta uma seleção de referências sobre governo eletrônico
encontradas em meio digital que foram consultadas durante a elaboração
deste trabalho e que são recomendadas pelo autor.
Digital Governance (ONG Digital Governance)
<http://www.digitalgovernance.org>
E-Government Project (OECD)
<http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34129_1_1_1_1_1,00.
html>
E-Government Projects (ONU)
<http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/EGovernmentProjects/
tabid/544/language/en-US/Default.aspx>
Institute for Electronic Government – IEG (IBM)
<http://www-01.ibm.com/industries/government/ieg/>
Knowledge Base of ICT Applications for Public Service (ONU)
<http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/
KnowledgeBaseofICTforPublicService/tabid/826/language/en-US/Default.
aspx>
Knowledge Base of Innovative E-Government Practices (ONU)
<http://www.unpan.org/Home/tabid/1243/language/Library/
KnowledgeBaseofEGovernmentPractices/tabid/828/language/en-US/Default.
aspx>
Legal Framework for the Information Society – Lefis (Universidade de
Zaragoza)
<http://www.lefis.org/>
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Meter for E-Government (ONU)
<http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/METERforEGovernment/
tabid/1270/language/en-US/Default.aspx>
Prêmio E-Gov Brasil (governo brasileiro)
<http://www.premio-e.gov.br>
Programa de Governo Eletrônico do Brasil – sítio oficial (governo brasileiro)
<http://governoeletronico.gov.br/>
UN E-Government Surveys (ONU)
<http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/UNEGovernmentSurveys/
tabid/600/language/en-US/Default.aspx>
United Nations E-Government Development Database (ONU)
<http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/
KnowledgeBaseofEGovernmentPractices/tabid/828/language/en-US/Default.
aspx>
World Bank’s e-government website (Banco Mundial)
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/
EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/EX
TEGOVERNMENT/0,,menuPK:702592~pagePK:149018~piPK:149093~theSi
tePK:702586,00.html>
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Esta obra apresenta um
método de avaliação de
portais eletrônicos de
compras públicas – no
contexto da interação G2B
e na perspectiva do usuário
externo – e mostra os
resultados da aplicação desse
método ao portal de compras
da Câmara dos Deputados.
O conteúdo do livro contribui
para ampliar a discussão
sobre avaliação de sistemas e
sítios web de governo, visto
que ressalta a importância dos
aspectos contexto e usuário
final externo no processo
e identifica alguns dos
problemas que podem ocorrer
ao se utilizar tal abordagem.

