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Laura Krimberg 

Projeto Livro App 

Proposta de verificação  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivos 

• Detectar problemas no fluxo das tarefas; 

• Entender qual a percepção dos participantes sobre o app; 

• Verificar a compreensão dos participantes sobre as ações no app; 

• Avaliar a satisfação dos usuários sobre o projeto. 

 

Material 

• Moderador para o teste 

• Computador com acesso a internet 

• Roteiro do teste para o moderador 

• Fichas de Tarefas 

• Cronômetro 

• Questionário pré-teste 

• Termo de Consentimento 

 

Lista de recrutamento 

• 5 internos (equipe); 

• 5 clientes; 

• 5 parceiros comerciais. 

 

Processo 

Para a execução dos testes será montado um ambiente acessível via web com o protótipo. 

O participante será convidado previamente via telefone ou pessoalmente, onde será explicada 

a atividade e marcado o teste. Após, receberá um e-mail de confirmação da data/hora e um 

link para um questionário prévio, com finalidade de capturar o seu perfil de uso. 

No dia/hora do teste o participante será contatado via Skype e receberá o roteiro de 

atividades. Para o teste será requisitado que compartilhe sua tela e fale em voz alta o que está 

pensando quando executa as ações. 

 

 

 



Questionário pré-teste 

 

1. Nome completo 

2. Idade 

3. Cidade em que vive 

4. Você costuma comprar livros online? 

5. Você costuma utilizar aplicativos de compras? 

6. Quais os principais canais de compra de livros que você utiliza? 

7. Em que momento do dia e local você costuma utilizar este tipo de aplicativo? 

8. Qual a última vez que você utilizou um aplicativo de compras? 

9. Disponibilizar um Termo de Sigilo e Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O teste 

Atividade 1: Comprar um livro de uma categoria específica 

Atividade 2: Pesquisar um tema específico e filtrar pelo menor preço 

Atividade 3: Editar as configurações de endereço 

Atividade 4: Acompanhar um pedido 

 

Roteiro do Moderador 

1. Small Talk: Iniciar com uma conversa inicial até afunilar ao ponto desejado, para quebrar o 

gelo. 

2. Perguntar como está sendo a atividade 

3. Modelos de perguntas para o final de tarefa: 

    Você poderia falar mais sobre [ação]? 

    O que você esperava como resultado quando executou [ação]? 

    O que você estava pensando quando executou [ação]? 

    O que isso significa para você? 

    O que você faria em seguida? 

    O que você vê neste [parte da interface]? 

    O que deveria acontecer em seguida? 

    Você localiza algo na tela que poderia ajudá-lo(a)? 

    O que você imagina que esse link faz? E esse outro? 

 

Perguntar se os observadores gostariam de questionar algo. 



 

Recompensa 

Após o teste realizado, os participantes receberão um kit de mimos da empresa. 


