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TESTES DE USABILIDADE  
NA PANDEMIA
Validando Soluções com Usuários de Forma Remota
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usabilidade remoto?
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1. Planejamento

Planejamento dos testes Roteiro

Documento voltado para as de5nições de 

cronograma, objetivos, metodologia, per5l/

quantidade de participantes e métricas 

impactadas.

Documento que contém o o script de execução 

do teste, desde a introdução, entrevista quebra 

gelo, roteiro das atividades e debrie5ng. É um 

documento tradicional para guiar o facilitador.

📄 📄

Google Docs🛠 Google Docs🛠



2. Recrutamento

DeHnição do perHl

• Colaboradores da Bemol  

• Idade entre 28 e +50  

• Variações de gênero  

• Variações na área de atuação dentro do grupo Bemol

🧏🧏
🧏🧏



Questionário

Área de atuação, gênero, faixa etária, modelo de 

celular e disponibilidade de datas e horários.

Google Forms🛠

📊 Apoio do Marketing

Reuniões com o time de marketing para alinhar as 

informações sobre o recrutamento.

🤝

Email

Contextualização sobre os testes e um convite 

aos colaboradores para participar. Ao 5nal do 

email, o colaborador tinha acesso ao 

questionário.

📧

😱 856 inscritos



Filtragem (856 - 11)

• Gênero, nós queríamos testar com um público diverso  

• Área de atuação, queríamos pessoas de diferentes áreas para termos 

olhares diferenciados sobre o nosso produto   

• Modelo de celular, precisávamos testar em diferentes modelos para 

entender se havia problemas de uma versão para outra.

📊 Agendamento (17)

• Whatsapp

📆



3. Execução

Lookback📹

DeHnição de ferramentas

Google Meet🎥

Google Forms📊











Reunião pré-teste

Realizada 2 dias antes das sessões e tinha o 

objetivo de preparar todo o ambiente, para que 

no dia do teste não houvesse imprevistos e este 

pudesse ser realizado de maneira fluída.

👨💻 Teste piloto

• Quanto tempo em média pode durar uma sessão 

• Em que partes o roteiro precisava ser ajustado 

• Agilidade com as ferramentas de registro como o 

Lookback 

• Precisamos melhorar o contexto de algumas 

atividades, dando menos ou mais detalhes.

👨✈



"O teste piloto oferece a oportunidade de validar o enunciado 
das tarefas, entender o tempo necessário para a sessão e, se 

tudo correr bem, pode até fornecer um ponto de dados 
adicional para o seu estudo"  
Amy Schade, 2015



Os testes de usabilidade

• Sessões com 3 pessoas: (1) facilitador, (1) suporte e (1) participante 

• 10 testes distribuídos em 2 dias 🥵 

• 5 testes para cada dia 🥵

📉

Faz  
isso  
não…



Lições aprendidas

• Imprevistos acontecem, mesmo com a reunião pré-teste não conseguimos solucionar todos 

os problemas de infra 

• Um teste precisou ser adiado, assim 5camos sobrecarregados no segundo dia, deixe sempre 
uma gordura 

• Transcreva no 5nal de cada teste 

• Fui facilitador em todos os testes, e haja garganta, intercale quando puder 

• Apenas 2 moderadores em uma sessão remota não é suDciente 

• O Lookback é uma excelente ferramenta, porém exige certa complexidade dos participantes 

em sua instalação

👨🏫



O que conseguimos com os testes

• Número signi5cativo de dados para analisar 

• Muito material registrado 

• Começamos nossa comunidade de beta testers, hoje temos 10 pessoas em nossa comunidade

🎯



4. Análise de dados

1. Assistimos todo o material gravado 

2. Realizamos a transcrição  

3. Analise e esquema de organização 

4. Avaliação de usabilidade 

5. Resultados dos questionários







• Jakob Nielsen - Classi5cações de gravidade para problemas de usabilidade, 1994.

https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/




5. Resultados

• Uma lista de erros de usabilidade classi5cados com um grau de severidade e frequência. Estes erros foram 

apresentados para o time e priorizados para serem corrigidos 

• Uma lista de insights e sugestões de novas funcionalidades 

• Um grupo de beta testers formado 

• Conseguimos validar nossas hipóteses e cumprir com nossos objetivos 

• Apresentamos nossos resultados para a diretoria da empresa. Na oportunidade mostramos a importância 

das pesquisas com usuários e como isso pode impactar nosso produto



6. Conclusão

Aprendizagem

A aplicação de testes de usabilidade remoto 

permitiu entender na prática o que muda de 

uma abordagem presencial para outra a 

distância, compreender os problemas e 

di5culdades que esse modelo traz.

👩🏫 Arsenal de Ferramentas

Foi possível levantar um conjunto de 

ferramentas para auxiliar em cada etapa do 

teste de usabilidade. 

🛠



Ferramentas

📄 Google Doc’s 

📊 Google Forms 

📉 Google Sheets 

🎥 Google Meet 

🕺Google Presentation 

📹 Lookback 

🚀 Testflight 

📋 Miro

https://www.google.com/docs/about/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/sheets/about/
https://meet.google.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://lookback.io/
https://testflight.apple.com/
https://miro.com/app/dashboard/
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